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افتتاحية
�نطالًقا من �سيا�سة مكتبة �لإ�سكندرية يف حفز وت�سجيع �لباحثني �جلادين على 
ن�سر �إنتاجهم �لعلمي �ملتميز و�إتاحته للجمهور، وتاأكيًد� على �أهد�ف �ملكتبة يف �إر�ساء 
مفاهيم �لتعاي�س و�لت�سامح وتعميق رو�بط �جلماعة �لوطنية �مل�سرية من خالل �لبحث 
�لعلمي و�لدر��سات �لر�سينة �جلادة.. ياأتي �سدور هذه �ل�سل�سلة �جلديدة »كر��سات 
قبطية«، و�لتي تن�سم لباقة �ل�سال�سل و�لدر��سات �لعلمية �لهامة �لتي ت�سدرها �ملكتبة 

يف جمالت متخ�س�سة عديدة.

�إن �سدور هذه �ل�سل�سلة يحقق و�حًد� من �لأهد�ف �لرئي�سية �لتي دفعت �ملكتبة 
بكل  عموًما  �لرت�ث  �أن  على  �لتاأكيد  وهو  �لقبطية«؛  �لدر��سات  »مركز  ل�ستحد�ث 
�ساأنه  �لقبطي،  فالرت�ث  غريها.  دون  بعقيدة  مرتبط  غري  عامٌّ  وطني  �ساأن  هو  طبقاته 
�ساأن �لفرعوين و�لإ�سالمي، هو تر�ث �أنتجه كل �مل�سريني؛ وبالتايل فت�سجيله وتوثيقه 
يوؤرقه  من  بها كلُّ  ي�سطلع  �أن  يجب  ومهمة  وطني،  و�جب  هو  عليه  و�حلفاظ  ون�سره 

ما�سي وم�ستقبل هذ� �لبلد.

يف  كبرًي�  فر�ًغا  �إ�سد�ر�تها  متالأ  �أن  �إىل  �ل�سل�سلة  هذه  على  �لقائمون  عمد  لقد 
�ل�سوء على  لتلقي  تباًعا  �أجز�وؤها  �مل�سرية؛ حيث �ستتو�ىل  �لوطنية  و�لثقافة  �لذ�كرة 
جمالت �لدر��سات �لقبطية �ملختلفة، كالعمارة و�لفنون و�لآثار و�للغة �لقبطية وغريها، 
بالعتماد على �ملتخ�س�سني يف هذه �ملجالت، وذلك باأ�سلوب �سهل ب�سيط خمت�سر 
ومركز �أي�ًسا؛ حتى يحقق �لفائدة �ملرجوة، �سو�ء للد�ر�سني �أو للمهتمني عموًما بهذ� 

�ملجال �لذي ل يز�ل يف طور �لتكوين. 

»�إن مكتبة �لإ�سكندرية بهذه �ل�سل�سلة �جلديدة لهي ت�سع لبنة وتوؤ�س�س مرحلة 
جديدة تدفع مبزيد من �لهتمام �لعلمي بهذ� �ملجال �حليوي وتلك �حلقبة �لهامة من 
تاريخ وتر�ث م�سر �لرثي عرب �آلف �ل�سنني، و�لتي مل تنل قدًر� كافًيا من �لدر��سة 
ا باإنتاج فكري وعلمي  ا وتاريخيًّ و�لبحث، ذلك رغم �أن �لرت�ث �لقبطي يزخر ح�ساريًّ
و�جتماعي فريد ما ز�ل كثري منه قائًما وحمفوًظا يف �لعاد�ت و�لتقاليد و�لحتفالت 



فيها  ي�سرتك  �لتي  �ملظاهر  من  وغريها  �لزر�عية  �لقبطية  و�ل�سهور  و�ملو�سيقى  �لدينية 
وميار�سها �مل�سريون جميًعا، ب�سرف �لنظر عن �نتماء�تهم �لعقائدية �أو �لثقافية«.

�لقادمة  �لإ�سد�ر�ت  من  وغريها  �ل�سل�سلة  هذه  تكون  �أن  يف  تاأمل  و�ملكتبة 
�لبحثية  للمر�كز  ود�فًعا  حافًز�  �لقبطية،  �لدر��سات  مركز  يتبناها  �لتي  و�لأن�سطة 
�لهتمام  زيادة  على  �لعريق،  م�سر  برت�ث  �ملهتمة  و�جلهات  و�لهيئات  �ملتخ�س�سة 
و�مل�ساركة مع �ملكتبة يف م�سروعات توثيق وت�سجيل ون�سر هذ� �لرت�ث؛ وذلك تاأكيًد� 

على دور �ملكتبة ور�سالتها يف حفظ ذ�كرة م�سر �لوطنية عرب �لع�سور.

                                                                         د. �إ�سماعيل �سر�ج �لدين

                                                                           مدير مكتبة �لإ�سكندرية
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مقدمة
يلقي هذ� �لكتيب �ل�سوء على �لعمارة �مل�سيحية �ملبكرة كمدخل لدر��سة �لعمارة 
�لقبطية؛ حيث ميكن فهم خ�سو�سية �لعمارة �لقبطية بعد ��ستيعاب �لقو��سم �مل�سرتكة 
و�أوجه �لتمايز بني �لعمارة �مل�سيحية �ملبكرة يف كافة �أرجاء �لبالد �لتي �نت�سرت بها 

�مل�سيحية، و�لتي كانت خا�سعة يف هذه �لفرتة لالإمرب�طورية �لرومانية. 

�آمون  بالآلهة  �خلا�سة  �لدينية  �لحتفالت  من  �أنو�ًعا  �لفرعونية  م�سر  عرفت 
و�إيزي�س وغريهما من �لآلهة �ملحلية. وقد كان يقدم �إىل هذه �لآلهة �لنذور و�لأ�ساحي 
و�إقامة  م�ساكلهم  حلل  و�خلا�سة  �لعامة  من  �لآلهة  لهذه  �لتقرب  وُعرف  و�لقر�بني، 

�ل�سلو�ت لهم و�إقامة �لحتفالت �ل�سعبية �خلا�سة بهم.

هو  �آخر  م�سطلًحا  لها  ��ستخدمو�  و�إمنا  �ملو�لد؛  م�سطلح  �مل�سريون  ي�ستخدم  ومل 
�لأعياد �لتي تعددت يف م�سر �لقدمية كثرًي� وخا�سة يف عهد �لدولة �حلديثة، فهناك 
بالإ�سافة �إىل �لأعياد �لدينية ملو�كب �آمون و�أعياد �لآلهة �ملختلفة �أعياد �جلبانة و�أعياد 
فرعون، وكذ� �لأعياد �لزر�عية كعيد ر�أ�س �ل�سنة وعيد �حل�ساد وعيد �لفي�سان، وكانت 
معظم هذه �لأعياد يف بادئ �لأمر ذ�ت طابع ديني، ولكنها مل تلبث �أن حتولت �إىل 

منا�سبات لإقامة �لحتفالت �لكبرية و�ملو�كب �ل�سخمة.

وت�سور لنا �لنقو�س �لتاريخية تفا�سيل بع�س �لأعياد، مثل: عيد زيارة �آمون ملعبد 
�لأق�سر؛ فت�سور خروج موكب �لفرعون تتقدمه �لقر�بني �لتي �سوف ُتذبح �حتفاًل 
�أربع �سفن على  �ملو�سيقية، وحتمل  بالعيد، كما ي�سرتك يف �لحتفال �جلنود و�لفرق 
ومنها:  �لكبرية،  �ل�سفن  يف  فتو�سع  �لنيل  �إىل  ت�سل  �أن  �إىل  �لدين  رجال  �أكتاف 
�ل�سفينة �خلا�سة باآمون وقد �زد�نت، ويتبعها بعد ذلك �سفن �لكهنة ورجال �جلي�س 
و�ملو�سيقى و�ملغنني و�ملغنيات و�لر�ق�سات، وينتهي �لحتفال يف معبد �لكرنك بتقدمي 

�لقر�بني وذبحها.)1)

فاروق �أحمد م�سطفى، امل�الد: درا�سة للعادات والتقاليد ال�سعبية يف م�سر، ط. 2، در��سات يف �ملجتمع   -1
�مل�سري )]�لقاهرة[: �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 1981): 79.



هذه  مثل  وبد�أت  �لقدي�سني،  باأعياد  �لحتفالت  ُعرفت  �مل�سيحي  �لع�سر  ويف 
�لقد��سات  و�إقامة  �ل�سلو�ت  برفع  �لقدي�س  تكرمي  �أ�سا�س  على  �أ�ساًل  �لحتفالت 
وقر�ءة �سريته بالتف�سيل للت�سبه بقدوته �ل�ساحلة، ثم بتقدمي �لنذور من �سموع وبخور 
ولكرثة  و�ملحتاجني.  �لفقر�ء  �لذبائح لإطعام  نحر  �إىل جانب  للكني�سة  تلزم  و�أدو�ت 
�لعدد �لذي حتتاجه هذه �لألوف من �أماكن للمبيت ومن ماأكولت ونحر للذبائح وبيع 
لحتياجات �لزو�ر و�لنذور وخالفه...، وبالإ�سافة �إىل طبيعتها �لدينية، �أخذت مظاهر 
مادية جتارية. وهو ما مل تقره �لكني�سة نف�سها لدرجة �أن �لقدي�س �لأنبا �سنودة - �لذي 
�أجريت على مولده هذه �لدر��سة، و�ملتنيح منذ 1600 �سنة - �ألقى عظة قوية ندد فيها 
مبظاهر �ملولد من: بيع و�سر�ء، وماأكل وم�سرب، و�إقامة �لألعاب و�ل�سباقات و�لرق�س 

ا وجود مظاهر �ملولد يف �لقرن �خلام�س �مليالدي. و�لأغاين، وهو يوؤكد �سمنيًّ

ويف �لع�سر �لإ�سالمي �لأول كانت �لحتفالت قا�سرة على �ملنا�سبات �لدينية 
�لفاطميني  �لفطر وعيد �لأ�سحى وغريها. وتغريت هذه �لحتفالت بدخول  كعيد 
�إىل م�سر، وظهرت �لحتفالت بالأولياء منذ هذ� �لعهد، بل �أدخلو� �أعياًد� جديدة؛ 

ويرجع ذلك �إىل ن�سر �لدعوة �لفاطمية وحماولة �لدعاية لها ولهوؤلء �حلكام �جلدد.

وقد ُعرفت �أعياد �لقدي�سني يف �لع�سر �لعربي با�سم �ملو�لد، وهو ��سم ل ينطبق 
على �لو�قع؛ لأن �لحتفال غالًبا ما يكون بذكرى ��ست�سهاد �أو موت �لقدي�س، وهو 

�ليوم �لذي �أمت فيه �لقدي�س جهاده.

وكلما  وبركاتهم،  ومعجز�تهم  �لقدي�سني  ب�سري  مليء  �لقبطية  �لكني�سة  تاريخ  �إن 
�أو مدينة، يتو�فد على كني�سة تلك �ملدينة جموع  �أو �سهيد يف منطقة  ��ستهر قدي�س 

كثرية من �ل�سعب لالحتفال بذكر�ه.
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يف هذا الكتاب
يحتوي �لكتاب على �ستة ف�سول بالإ�سافة �إىل �خلامتة وملحقني. يعر�س �لف�سل 
�لبحث  و�أهمية  �ل�سابقة  �لدر��سات  فيتناول  للدر��سة  �ملنهجية  �لإجر�ء�ت  �لأول 
وهدف �لبحث بالإ�سافة �إىل �ملناهج �لتي �أ�سهمت يف جمع �ملادة �مليد�نية للدر��سة 
باأبعاده  �لفولكلوري  �ملنهج  مثل:  �لدر��سة،  نتائج  �إىل  للو�سول  وبالتايل  وحتليلها 
باملنهج  �ل�ستعانة  و�لنف�سي، كما متت  و�لجتماعي،  و�جلغر�يف،  �لتاريخي،  �لأربعة: 
و�ملالحظة  �ملالحظة،  �أدو�ت  ��ستخدمت  حيث  �مليد�ين؛  �جلمع  يف  �لأنرثبولوجي 
بامل�ساركة و�ملقابالت مع �لآخرين، كما متت �ل�ستعانة بالت�سجيالت �ل�سوتية و�ل�سور 
باملنهج  �أي�ًسا  �لدر��سة  و��ستعانت  �لفيديو،  ت�سجيالت  �أي�ًسا  وكذ�  �لفوتوغر�فية، 

�لتاريخي للوقوف على تاريخ ن�ساأة �ملو�لد �مل�سرية.

من  �لفرتة  يف  وطبيعتها  �لقبطية  �ملو�لد  ن�ساأة  تاريخ  فيعر�س  �لثاين  �لف�سل  �أما 
�نت�سار �مل�سيحية يف م�سر حتى جميء �لإ�سالم. وقد ناق�س هذ� �لف�سل وجود �ملو�لد 
�ل�سبه من و�قعنا �حلايل،  �لقريبة  �مل�سرية يف �لقرن �خلام�س �مليالدي ب�سورتها �حلية 

ويناق�س هذ� �لف�سل �أي�ًسا �أهمية �ملو�لد �لقبطية.

باملولد  لها عالقة  �لتي  �لنظرية  �ملفاهيم  بع�س  �إىل  فيتعر�س  �لثالث  �لف�سل  �أما 
�مل�سيحي، مثل: مفهوم �ملعجزة، ومفهوم �لربكة.

بد�ية من ميالده حتى  �سنودة،  �لأنبا  �لقدي�س  يعر�س حياة  �لر�بع  �لف�سل  ويف 
نياحته ونظام �لرهبنة، كما يعر�س فكرة عن فن �لعمارة يف �لدير �لأبي�س وطريقة بنائه 

على طريقة بناء �ملعابد �مل�سرية �لقدمية.

�أما �لف�سل �خلام�س فيتعر�س �إىل �لعمل �مليد�ين يف هذ� �لبحث، ويتعر�س �إىل 
كلِّ مظاهر �لحتفال مبولد �لقدي�س �لأنبا �سنودة.
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بالقدي�س،  �ملرتبطة  �ل�سعبية  و�حلكايات  �لأغاين  يعر�س  �ل�ساد�س  �لف�سل  ويف 
و�لتي قام �لباحث بجمعها وت�سجيلها من ز�ئري �ملولد.

ويف �خلامتة يعر�س �لباحث نتائج �لبحث، بالإ�سافة �إىل ملحقني؛ يعر�س �لأول 
تقارير �لزيار�ت �مليد�نية، و�لثاين �ل�سور، ثم قائمة باملر�جع و�لإخباريني.



الف�سل االأول
االإجراءات املنهجية

• الدرا�سات ال�سابقة 	
• اأهمية البحث	
• املناهج 	
• جمتمع البحث	





17

الدرا�سات ال�سابقة 

)- درا�سة اإدوارد وليم لني))) 
�نتقل لني �إىل م�سر يف نهاية عام 1825، وعقد �لعزم على در��سة �للغة �لعربية وطبائع �ل�سعب 
�مل�سري على حدٍّ �سو�ء؛ ولذ� �رتدى �لزي �لتقليدي �مل�سري. وكان هدفه هو تعريف �لعامل بامل�سريني 
�أهم  فجاب طو�ًفا رحاًل يف طول م�سر وعر�سها، ون�سر كتابه وطبعه يف لندن عام 1836، ويعد من 

�لكتب �لتي تتحدث عن �لعاد�ت و�لتقاليد يف م�سر؛ فهو كتاب �أ�سبه بو�سف م�سر.

وقد حتدث عن �ملو�لد يف �لف�سل �لعا�سر بقوله: 

يكرم �مل�سريون كلَّ ويل من �أوليائهم تقريًبا باحتفال �سعبي يعرف باملولد، فيزورون يف مثل هذه 
�ملنا�سبات �أ�سرحة هوؤلء �لأولياء، ويعتربون زيارتهم و�جًبا وو�سيلة ف�سلى للح�سول على بركة خا�سة، 

وهم �أي�ًسا يخ�سون �أن يحل بهم �سوء طالع �إن هم �أهملو� �لزيارة. 

وي�سري وليم لني �إىل �أهم مولدين ت�سهدهما �لقاهرة �إىل جانب مولد �لر�سول )) هما: مولد� 
)�ل�سيد  لـ  ومولد  �لبدوي)،  )�ل�سيد  لـ  تقام  مو�لد  ثالثة  عن  حتدث  وقد  زينب،  و�ل�سيدة  �حل�سني 
�إبر�هيم �لد�سوقي) وتعترب هذه �ملو�لد من �لأعياد �ل�سعبية �إىل جانب كونها من �لحتفالت �لدينية.

�لبع�س،  بع�سهم  يتبنون خر�فات  و�ليهود  و�مل�سيحيني  �مل�سلمني  �أن  �لف�سل  نف�س  �أ�سار يف  وقد 
فقد ي�ستعني �مل�سلم مثاًل يف مر�سه برجال دين م�سيحيني ويهود لي�سلو� له، وكذ� �لأمر بالن�سبة �إىل 
�مل�سيحيني و�ليهود �لذين غالًبا ما ي�ستجريون يف �حلالت نف�سها بالأولياء �مل�سلمني حتى يربوؤو� من 
�أ�سهر طر�ئق �لدر�وي�س يف �لقاهرة، وهي: �لرفاعية و�لقادرية و�لأحمدية  �أمر��سهم. وقد حتدث عن 

و�لإبر�هيمية. 

و�سفية  در��سة  �أنها  م�سطفى  �أحمد  فاروق  �لدكتور  ذكر  كما  لني  لدر��سة  �خلا�سة  و�لأهمية 
�إثنوجر�فية قامت على �أ�سا�س ت�سجيل مالحظاته عن �ل�سعب �مل�سري يف حياته �ليومية.

�إدو�رد وليم لني، عادات امل�سريني املحدثني وتقاليدهم: م�سر ما بني 833)-835)، ترجمة �سهري د�سوم )�لقاهرة: مكتبة مدبويل،   - 1
.(1991
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2- درا�سة وينفرد بال كمان))) 
قدمت �لآن�سة »وينفرد بالكمان« هذ� �لكتاب بعد �إقامة يف م�سر د�مت �ست �سنو�ت، كان هدفها 

هو و�سف حياة �سكان و�دي �لنيل �ملحدثني باأب�سط ما ميكن، وقد ن�سرت هذ� �لكتاب �سنة 1927. 

�لأقباط،  و�لقدي�سني  �مل�سلمني  �مل�سايخ  ع�سر  �خلام�س  �لف�سل  يف  �لكتاب  هذ�  تناولت يف  وقد 
و�أ�سارت يف هذ� �لف�سل �إىل �أن بع�س هوؤلء �لرجال و�لن�ساء �ملقد�سني يعظمون يف كل �أنحاء �لبالد. 
�أ�سبحت �لطقو�س �خلا�سة بهم جزًء� من �لديانة �ل�سعبية �لعامة، وهناك �لعديد من �لقدي�سني  وقد 

و�مل�سايخ �ملحليني �لذين غالًبا ما يجتذبون �ملريدين من مناطق خارج حدود قر�هم. 

و�أ�سارت يف كتابها �إىل �أن كثرًي� من �ملعتقد�ت و�لطقو�س �ملرتبطة بالقدي�سني ت�سابه تلك �ملتعلقة 
و�مل�سيحيني.  �مل�سلمني  لدى  للنذور  مف�سل  ك�سكل  �ل�سموع  �إىل  و�أ�سارت  �مل�سلمني،  بامل�سايخ 
و�أ�سارت كذلك �إىل �أن �ملو�لد لي�ست منا�سبات دينية فح�سب؛ و�إمنا هي منا�سبات �جتماعية للت�سلية 
�أن �لذكر نوع من �لرق�س �لديني  �إىل  و�ل�ستمتاع باملو�سيقى و�لألعاب و�سندوق �لدنيا و�ملر�جيح، 
�لحتفالت  )بع�س  ع�سر  �ل�ساد�س  �لف�سل  يف  وذلك  فقط  �لكبار  و�لفتيان  �لرجال  يوؤديه  �لذي 
�ل�سنوية). وقد تناولت �أي�ًسا بع�س �ملو�لد �مل�سيحية كالحتفال �ل�سنوي �لذي يقام تكرميًا للقدي�س 
�أعد�د �مل�سلمني مع  �أن �لذين يتجمعون د�خل حرم �لدير تت�ساوى فيهم  �إىل  مارجرج�س، و�أ�سارت 
�أعد�د �مل�سيحيني، وفيما عد� �لذكر فاإن مر��سم �لحتفال تت�سابه مع �لحتفالت �لإ�سالمية )�خلا�سة 

باملو�لد).

3- درا�سة مكفر�س�ن)2) 
ن�سر مكفر�سون كتابه )�ملو�لد يف م�سر) يف عام 1941 بالقاهرة، وقد كان هذ� �لعمل نتاج �أربعني 
عاًما من �لدر��سة، وبهذ� �لكتاب قد دفع مكفر�سون ل�سعب م�سر �لدين �لذي كان يعرتف به بحرية 

وينفرد بالكمان، النا�ض يف �سعيد م�سر: العادات والتقاليد، ترجمة �أحمد حممود، ط. 2 )�لقاهرة: عني للدر��سات و�لبحوث   - 1
�لإن�سانية و�لجتماعية، 1995).  

2 -  ج. و. مكفر�سون، امل�الد يف م�سر، ترجمة وحتقيق عبد �لوهاب بكر، �لألف كتاب �لثاين 294 )]�لقاهرة[: �لهيئة �مل�سرية 
�لعامة للكتاب، 1999).



19

�ملو�لد �لقبطية

من �أجل �لكرم و�لعطف �لذي متتع به على �أيديهم على مدى ن�سف قرن. وقد ق�سم مكفر�سون كتابه 
�إىل مقدمة طويلة وخم�سة ف�سول. وحتدث يف �لف�سل �لأول عن �ملو�لد و�أ�سولها و�أغر��سها، وحتدث 
يف �لف�سل �لثاين عن �أماكن �ملو�لد ومو�عيدها ومو��سمها، ويف �لف�سل �لثالث ناق�س �جلانب �لديني 
للمو�لد، و�أما �لف�سل �لر�بع فقد خ�س�سه للحديث عن �جلانب �لدنيوي لها، ويعد �لف�سل �خلام�س 
ف�ساًل �سخًما )221) �سفحة جعله �ملوؤلف بعنو�ن )�ملو�لد مظاهرها �ل�سخ�سية). ويف هذ� �لف�سل �أرفق 
�ملوؤلف تقوميًا للمو�عيد �لتقريبية، وخر�ئط قطاعية للقاهرة حدد فيها مو�قع �ملو�لد، ثم �أتبع ذلك بدر��سة 

ا يف �لقاهرة وبع�س �لأقاليم �لريفية. ا وقبطيًّ و�سفية مطولة ملائة و�ستة وع�سرين مولًد� �إ�سالميًّ

وقد ربط مكفر�سون بني ظاهرة �رتباط �أغلب �ملو�لد بالأ�سهر �لقبطية و�لحتفالت باأعياد بع�س 
�حتفالت  يف  م�سابهة  مبظاهر  و�سلتها  معينة  مو�لد  يف  �لحتفال  مظاهر  بع�س  �أي�ًسا  �لقدمية،  �لآلهة 

م�سرية قدمية. ور�أى يف ذلك �أن �مل�سريني �ملحدثني �إمنا يقومون بحركة �إحياء �لثقافة �مل�سرية �لقدمية.

وقد كان مكفر�سون متع�سًبا لفكرة تغلب عليه كما �أو�سح �لدكتور فاروق �أحمد م�سطفى، وهي 
�أن �لقدمي د�ئًما �أف�سل من �حلديث، ورمبا تاأثر يف ذلك برجال �لطرق �ل�سوفية �لذين �سادفهم و�ختلط 
بهم؛ لأن مبد�أ )�لقدمي على قدمه) هو �أحد �ملبادئ �لتي يعتنقها رجال �لطرق �ل�سوفية يف م�سر، وهذ� 

�ملبد�أ ل يتم�سى مع �لتطور و�لتغري �لذي ت�سري فيه �لبالد.

وقد �أ�سار يف �أكرث من مو�سع يف كتابه �إىل �أهمية �ملحافظة على �لتقاليد �ملوروثة، و�أ�سار ب�سيء من 
�لأ�سى �إىل تدخل �حلكومة يف تك�سري �لقو�رب �مل�ستخدمة يف �لحتفالت مبولد �ل�سيد عبد �لرحيم 

�لقنائي؛ بدعوى �أن ذلك ل يتم�سى مع �لدين و�أنه موروث من �لعاد�ت �مل�سرية �لقدمية. 

وقد حر�س مكفر�سون على جعل عمله در��سة ت�سجيلية حلياة �مل�سريني من خالل در��سة �ملو�لد. 

وقد �أ�سار يف �لف�سل �لأول - بعنو�ن �ملو�لد: �أ�سلها و�أهد�فها - �إىل �أن كلمة مولد تنطبق على 
�لحتفالت �لإ�سالمية �أكرث من �مل�سيحية؛ لأن �لأوىل تقام على �أ�سا�س تف�سيل تاريخ مولد �ل�سيخ، 

يف حني تقام �لأخرية على �أ�سا�س �ليوم �ملفرت�س للوفاة )يوم ميالده يف �حلياة �خلالدة).

�أن مو�لد هذه �لأيام �مل�سرية حتتفظ مبمار�سات تنحدر من  �إىل  �لف�سل  �أي�ًسا يف نف�س  �أ�سار  وقد 
�لع�سور �لفرعونية، كال�سعائر عند مقابر �لقدي�سني �لأقباط �لتي متتد لقرون قبل �لإ�سالم؛ فقد �أدت 

�إىل )�ملولد �مل�سري) �لذي نعرفه �لآن.
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قبل  �إليه من  �أ�سار  كما  �مل�سريني،  عند  �لت�سامح  مظاهر  �إىل  كتابه  �آخر من  مو�سع  �أ�سار يف  وقد 
وليم لني، ووينفرد بالكمان بقوله: مل �أجد مكانًا ميجد فيه �مل�سيحيون و�مل�سلمون بطو�ئفهم �ملختلفة، 
م�ساجد وكنائ�س بع�سهم �لبع�س علًنا ب�سد�قة عن طيب خاطر ويطلبون �لربكة من �أ�سرحة بع�سهم 

�لبع�س �إل يف م�سر.

وقد �أ�سار �أي�ًسا �إىل �جلانب �لعلماين لالحتفالت �لدينية، و�أن �ملولد ل ميكن �أن يكون �حتفاًل 
ا خال�ًسا؛ لأنه ل ديانة تعي�س يف قلوب �لنا�س ميكن �أن تبقى يف �لقلوب دون �أعياد لها. دينيًّ

4- درا�سة الدكت�ر فاروق اأحمد م�سطفى))) 
وتقع هذه �لدر��سة يف 365 �سفحة من �لقطع �لكبري )مكونة من �ستة ف�سول بالإ�سافة �إىل مقدمة 
وخامتة وثالثة مالحق). وتتناول ظاهرة �ملو�لد ب�سفة عامة، كما تتناولها بو�سفها ظاهرة �سعبية من �لنو�حي 
ا للمو�لد باأنها )�لحتفال بيوم ميالد ويل  �لتاريخية و�لجتماعية. ويقدم يف مقدمة �لكتاب تعريًفا �إجر�ئيًّ
من �أولياء �هلل؛ لأنه يف �حلقيقة لكل ويل �أيام كثرية يحتفل فيها بذكر�ه. وت�ستمر هذه �لحتفالت غالًبا 
ثالثة �أو �أربعة �أيام، وقد ت�سل �إىل �أ�سبوع، وعادة ما يختم �لحتفال باملولد بليلة �أخرية يطلق عليها ��سم 
�لليلة �لكبرية، وهي �لليلة �لرئي�سية يف �لحتفال وبانتهائها ينتهي �لحتفال، وقد ي�ستمر �لحتفال باملو�لد 

فرت�ت تزيد على ثالثة �أ�سابيع بالن�سبة للمو�لد �لكبرية مثل مولد �لإمام �حل�سني و�ل�سيدة زينب).

ويعر�س �لف�سل �لأول لبع�س �ملفاهيم �لرئي�سية للمو�لد و�ل�سعائر وعالقتها باملعتقد�ت، وتف�سري 
بع�س �ل�سعائر يف �سوء �لدر�ما �لفولكلورية، و�أي�ًسا عالقة �ل�سعائر بالأ�ساطري. و�أو�سح يف �لف�سل �لأول 
�أي�ًسا بع�س �ملفاهيم �خلا�سة بالعاد�ت �ل�سعبية، و�أنه عندما ت�ستمر �لعاد�ت يف �ملمار�سة لفرت�ت طويلة 

ت�سبح تقليًد�.

ويف �لف�سل �لثاين عالج �ملوؤلف تاريخ �ملو�لد يف م�سر من خالل مظاهر �حلياة �لدينية يف م�سر 
�لفرعونية. ويرى �أن وظيفة �لحتفالت �لدينية يف م�سر �لقدمية كانت توؤدى من �أجل هدف ديني 
�أعياد  �أنها  �أ�سا�س  تقام على  فكانت  �لإ�سالمي  �لع�سر  وظيفتها يف  �أما  نف�سه؛  �لفرعون  تقدي�س  وهو 

م�سطفى،  امل�الد.  - 1
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و�حتفالت دينية، ثم تغري هذ� �ملفهوم بدخول �لفاطميني م�سر؛ و�أ�سبحت �ملو�لد تقام للدعوة �إىل 
تقدي�س �أهل �لبيت.

ويف �لف�سل �لثالث تناول مو�سوع �ملو�لد و�ل�سعائر، وقد جاء هذ� �لف�سل و�سًفا لل�سعائر �خلا�سة 
باملو�لد �لتي حددت بزيارة �ل�سريح و�لذكر و�ملو�كب �خلا�سة باملو�لد. وتناول هذ� �لف�سل �أي�ًسا ثالث 
�لثالثة،  �لأ�ساطري  �لت�سابه يف  و�أو�سح  �لد�سوقي)،  �إبر�هيم  �لويل   - مارجرج�س   - )حور�س  �أ�ساطري 

�لذي ينطوي على فكرة �لبطل �لأ�سطوري �أو �لبطل �ل�سعبي.

�ل�سعبية،  �لأغنية  وهي:  باملولد،  �لحتفال  يف  �لفولكلورية  �جلو�نب  �لر�بع  �لف�سل  يف  ويعر�س 
�ل�سعبية،  و�لألعاب  �ل�سعبية،  و�حلكايات  باملولد،  �خلا�سة  �ل�سعبية  و�لأمثال  �ل�سعبية،  و�ملو�سيقى 
�ل�سعبية وحمافظتها على  �ملمار�سات  �ملحافظة على هذه  �ملو�لد يف  �أهمية  و�أو�سح  �ل�سعبية.  و�لأزياء 

عنا�سر �لرت�ث �ل�سعبي.

ويف �لف�سل �خلام�س �أبرز �لكاتب عو�مل ��ستمر�رية �ملو�لد، فقد �أثبتت �لدر��سة �أن للمو�لد جذوًر� 
تاريخية، و�أنها �حتفالت ��ستمرت يف �لأعياد �لدينية �لقدمية �أو منذ تاريخ م�سر �لفاطمي و��ستمرت 
يف �لع�سر �حلديث، وقد رف�س �لكاتب فكرة �أن �ملو�لد خملفات ورو��سب ثقافية كما ر�أى مكفر�سون 

�أن �ملو�لد �إحياء لتاريخ م�سر �لقدمية.

ويف �لف�سل �ل�ساد�س عقد �ملوؤلف مقارنة بني مو�لد م�سر ومو�لد �لقدي�سني يف بع�س بلد�ن �لبحر 
مو�سًحا  �لكتاب  خامتة  ويف  �ملختلفة،  �ملو�لد  �أنو�ع  بني  و�لختالف  �لتفاق  �أوجه  و�أو�سح  �ملتو�سط، 
مو�سوع �لإبقاء و�لإلغاء للمو�لد بتحليل �لآر�ء �ملعار�سة، و��ستخد�مه ملنهج حتليل �مل�سمون و�عتماده 
على �لتحليل �لكمي و�لكيفي للتو�سل �إىل �لنتائج �ملو�سوعية. ويف نهاية هذ� �جلزء ملحق لأغاين �ملديح 
و�لأغاين �ل�سعبية يف �ملو�لد، و�آخر للحكايات �ل�سعبية، وملحق �آخر للتعريف ببع�س �لأولياء و�لقدي�سني.

وتعد در��سة �لدكتور فاروق �أحمد م�سطفى من �لدر��سات �لأكادميية �لهامة �لتي تناولت مو�سوع 
�ملو�لد؛ حيث ��ستخدم �ملناهج �لعلمية و�أدو�ت �لبحث �لرئي�سية، ورغم من ذلك فاإننا قد نختلف معه 

يف نقطتني هما: 

ا فاإنه يذكر �لحتفال بيوم ميالد ويل من �أولياء �هلل.. ويف هذ�  اأواًل: عند تعريفه للمولد تعريًفا �إجر�ئيًّ
يختلف عن مو�لد �لقدي�سني �لتي حتتفل فيه بيوم وفاة �لقدي�س و�نتقاله )وهذه �لنقطة قد تنبه 
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�إليها مكفر�سون)، وكذلك مو�لد �ل�سعيد فهي تقام ب�سفة دورية منتظمة وفًقا لتاريخ وفاة �لويل 
من �سهر �سعبان �لعربي.

ثانًيا: برغم ��ستخد�مه �ملنهج �لتاريخي يف تتبع ظاهرة �ملو�لد، فقد تناول �لحتفالت �لدينية يف م�سر 
�لقدمية، ثم �نتقل مبا�سرة �إىل �لع�سر �لفاطمي، ومل ي�سر �إىل �أية �حتفالت ميكن �أن توجد قبل 
جميء �لإ�سالم م�سر �أو قبل �لع�سر �لفاطمي �أو قبل ع�سر �لإخ�سيد، رغم تناوله يف �لكتاب 

مو�سوع �ملو�لد �مل�سرية )�لإ�سالمية و�مل�سيحية).

5- درا�سة �سعاد عثمان))) 
ت�ستهدف �لدر��سة �لك�سف عن ظاهرة تكرمي �لأولياء يف �ملجتمع �مل�سري من منظور وظيفي، من 
�أجز�ء  �لعام للمجتمع �مل�سري، ي�سم بد�خله  �لثقايف  �لن�سق  خالل تناول �لظاهرة كن�سق فرعي من 
وممار�سات وطقو�ًسا خمتلفة ت�سكل يف ت�ساندها وتو�زنها وقدرتها على �ل�ستمر�ر �لظاهرة مو�سوع �لبحث.

وظيفة  و�لكامنة:  �لظاهرة  �لوظائف  من  �لعديد  �لأولياء  تكرمي  لظاهرة  �أن  �لدر��سة  �أظهرت  وقد 
�ملنحرفة  �لأن�سطة  وبع�س  و�سيا�سية،  و�جتماعية،  وعالجية،  وفنية،  وترويحية،  و�قت�سادية،  دينية، 
و�ملحظورة. وقد مت �ختيار حي �خلليفة وهو جزء من ن�سق �أعم هو مدينة �لقاهرة، �لتي متثل جزًء� من 

ن�سق �أكرث �سموًل هو �ملجتمع �مل�سري.

و�لت�ساند  �لتفاعل  عالقة  مبعنى  بالظاهرة  �ملت�سلة  �لكلية  �لأن�سطة  عالقة  �لدر��سة  عاجلت  وقد 
�ملوجودة بني كافة �لأن�سطة �لدينية، و�لقت�سادية، و�لرتويحية... �إلخ.

و�أثبتت �لدر��سة تاأثري �لتغري�ت �لتي تطر�أ على �لن�سق �لعام يف مكونات �لن�سق �لفرعي؛ فقد 
كان لرتفاع ن�سبة �ملتعلمني – كمثال – وزيادة �لوعي �ل�سحي �أثرهما يف توجه �ملر�سى ملوؤ�س�سات 
�لطب �لر�سمي كم�ستوى �أول للعالج، ثم لأ�سرحة �لأولياء كم�ستوى ثاٍن يف حالة �لأمر��س �ملزمنة 

)ر�سالة  النظرية ال�ظيفية يف درا�سة الرتاث ال�سعبي: درا�سة ميدانية لتكرمي االأولياء يف املجتمع امل�سري  �أحمد،  �سعاد عثمان   - 1
ماج�ستري، جامعة عني �سم�س، 1981)؛ ن�سر ملخ�س لها يف، �نظر: حممد �جلوهري، درا�سات يف علم الف�لكل�ر )�لإ�سكندرية: 

د�ر �ملعرفة �جلامعية، 1992).
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�أو �مل�ستع�سية. وقد قامت �لباحثة مب�سح ميد�ين للك�سف عن عدد �لأولياء يف حي �خلليفة، فوجدت 
ا لإجر�ء �لدر��سة. ا ثم �ختارت 15 وليًّ �أنهم ما يقرب من 140 وليًّ

6- درا�سة عرفة عبده علي)))
وهي در��سة عامة عن بع�س �ملو�لد �مل�سرية بني �ملا�سي و�حلا�سر. وير�سد �ملوؤلف خاللها بع�س 
�ملو�لد �لإ�سالمية و�مل�سيحية و�ليهودية، ويتوقف عند �لحتفال باملولد �لنبوي �ل�سريف متتبًعا مظاهر 

�لحتفال به عرب مر�حل تاريخية خمتلفة من �لع�سر �لفاطمي و�لدولة �لأيوبية وع�سر �ملماليك. 

ن�ساأة �لطرق �ل�سوفية يف م�سر. ومن خالل  �لت�سوف يقدم فيه  ا عن  �ملوؤلف ف�ساًل خا�سًّ ويفرد 
منا�سبات  �أهم  ب�سفة عامة متثل  �ملو�لد  �أن  �لباحث  باملولد يالحظ  �لو�سفي ملظاهر �لحتفال  �ل�سرد 
جتديد وتوثيق �لعالقات بني �أتباع �لطرق �ل�سوفية، ويف نف�س �لوقت منا�سبة للرتويح عند جماعات 

�ل�سباب �ملرتددين بغر�س �لرتفيه و�لت�سلية.

كما يالحظ �لباحث ت�سابه مظاهر �لحتفال بني �ملو�لد �لإ�سالمية و�ملو�لد �مل�سيحية، ويالحظ 
�أي�ًسا �لت�سابه �لكبري يف �ملعتقد �ل�سعبي عند �أبناء �لطائفتني يف معجز�ت وكر�مات �لأولياء و�لقدي�سني، 
ويعرف �لباحث »�لكر�مة« باأنها �لإ�سارة �أو �لرمز �لذي ي�سري �إىل تلك �لقدرة �لتي ي�ستند �إليها �لعتقاد 

يف �لأولياء.

وي�سري �لباحث يف بد�ية در��سته �ملن�سورة يف جملة �لقاهرة �إىل �أن �مل�سادر �لتاريخية جتمع على 
�أن م�سر قد عرفت مظاهر �لحتفال بالأعياد و�ملنا�سبات �لدينية بدًء� من ع�سر �لدولة �لفاطمية. 
ولكننا يف هذ� لنا وجهة نظر خمتلفة يف �أن �ملو�لد �مل�سرية كانت موجودة  وب�سورة حية يف �لقرن 
يف  �ملقدمة  �مل�سيحية)  �ملو�لد  )تاريخ  يف  هذه  �لنظر  وجهة  ب�سرح  نقوم  و�سوف  �مليالدي،  �خلام�س 

هذ� �لبحث.

عرفة عبده علي، م�الد م�سر املحرو�سة )�لقاهرة: عني للدر��سات و�لبحوث �لإن�سانية و�لجتماعية، 1995)؛ من�سور جزء منها   - 1
�أي�ًسا يف، �نظر: عرفة عبده علي، »مو�لد م�سر �ملحرو�سة«، جملة القاهرة، �لعدد 156 )نوفمرب1995):55.
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اأهمية البحث
�ل�سعبي،  �لرت�ث  فولكلورية حتافظ على  باعتبارها ظاهرة  �ملو�لد  �إىل در��سة  �لبحث  �أهمية  ترجع 
كما �أنها منا�سبات للرتويح و�لت�سلية و�لرو�ج �لتجاري و�لقت�سادي، كما �أنها �أي�ًسا تعمل على تدعيم 

�لعتقاد يف �لقدي�سني.

ويرجع اختيار م�لد القدي�ض االأنبا �سن�دة ال�اقع يف حمافظة �س�هاج اإىل:

1- قلة �لأبحاث و�لدر��سات �لتي �أُجريت حول مو�لد �لقدي�سني، وخا�سة مولد �لأنبا �سنودة.

)منطقة  �سوهاج  حمافظة  يف  �سنودة  �لأنبا  �لقدي�س  وخا�سة  �لقدي�سني،  تكرمي  ظاهرة  جتلي   -2
�لبحث).

3- �ملولد �لوحيد من بني �ملو�لد �مل�سرية كلها �لذي ي�ستمر �لحتفال به �سهًر� كاماًل مما ��ستحق 
�لدر��سة �مليد�نية.

4- زيارة مولد �لقدي�س من جميع �أنحاء �لقطر �مل�سري.

5- �سهرة �لقدي�س وبطولته ومعجز�ته يف �ملجتمع �ملحلي، و�متد�د �سهرته يف جميع �أنحاء �لقطر 
�مل�سري.

�لقرن  �إىل  تاريخه  ويرجع  �لرهبان،  من  كبري  وعدد  هو  بنف�سه  بناه  با�سمه،  �أثري  دير  وجود   -6
�خلام�س �مليالدي.

7- �نتماء �لباحث �إىل ثقافة ومكان جمتمع �لبحث.

هدف البحث
1- حماولة �لتعرف على تاريخ ن�ساأة �ملو�لد �لقبطية. 

2- تقدمي �سورة و��سحة عن �ملمار�سات �ل�سعبية يف �ملولد �مل�سيحي.

3- �لتعرف على �لعاد�ت و�ملعتقد�ت �ل�سعبية حول �لقدي�س.



25

�ملو�لد �لقبطية

4- حماولة ر�سد مظاهر �لحتفال مبولد �لأنبا �سنودة.

5- تتبع �لتغري يف مظاهر �لحتفال باملولد.

6- ما �لوظائف �لتي يحققها �ملولد؟

7- �لتعرف على بع�س �ملفاهيم �لنظرية �ملرتبطة باملولد كمفهوم �ملعجزة وم�سطلح �لربكة.

املناهج
وبالتايل  وحتليلها،  للدر��سة  �مليد�نية  �ملادة  �أ�سهمت يف جمع  �لتي  �ملناهج  بع�س  ��ستخدمنا  وقد 
و�جلغر�يف،  �لتاريخي،  �لأربعة  باأبعاده  �لفولكلوري  �ملنهج  مثل:  �لدر��سة،  نتائج  �إىل  للو�سول 
و�لجتماعي، و�لنف�سي. ومتت �ل�ستعانة باملنهج �لأنرثبولوجي يف �جلمع �مليد�ين؛ حيث ��ستخدمت 
�ل�سوتية  بالت�سجيالت  و�ل�ستعانة  �لآخرين،  مع  و�ملقابالت  بامل�ساركة،  و�ملالحظة  �ملالحظة،  �أدو�ت 
�لتاريخي  باملنهج  �أي�ًسا  �لدر��سة  و��ستعانت  �لفيديو.  ت�سجيالت  �أي�ًسا  وكذ�  �لفوتوغر�فية،  و�ل�سور 

للوقوف على تاريخ ن�ساأة �ملو�لد �مل�سرية بد�ية من �لع�سر �لفرعوين و�لقبطي و�نتهاء بالإ�سالمي.

جمتمع البحث

الدير االأبي�ض
)حات  بامل�سرية  وت�سمى  �أدريبة،  �لفرعوين  �لع�سر  ت�سمى يف  كانت  منطقة  �لدير يف  يوجد   -1

ربيت)، وبالقبطية )�أثريبة) وهي غرب �سوهاج.)1)

2- يف �لع�سر �لروماين �مل�سيحي، يذكر �أبو �سالح �لأرمني �أن دير �أنبا �سنودة - وي�سمى بالدير 
وبها ج�سد�  �لأمم،  �ألوف  ت�سع  �سرحة  كني�سة  به   - ب�سوهاج  �لغربي  �جلبل  ويقع يف  �لأبي�س 
تلميذين من تالميذ �ل�سيد �مل�سيح، هما )برثولوماو�س) و )�سمعان �لقناين) من �لر�سل �لثني 
ع�سر، وبها ج�سد �لأب )�لأنبا �سنودة)، وي�سف �أبو �سالح هذ� �لدير فيقول: »ويف هذ� �لدير 

جو�سق وح�سن د�ئر يحيط به، ود�خله ب�ستان فيه من جميع �لأ�سجار«.

�ل�سيد �أبو �سيف �ملدين، تاريخ اإقليم �س�هاج )�لقاهرة: �لهيئة �لعامة لق�سور �لثقافة، 2002): 7.  - 1
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ويقول �ملقريزي عنه: »�إن هذ� �لدير كان يف عهده �أي يف �أيام �ملماليك غري �آهل بالرهبان«، وقال 
عنه: »�إنه خرب ول توجد به �إل كني�سة، وذكر �أي�ًسا �أن م�ساحة �لدير �أربعة �أفدنة وثالثة �أرباع 

فد�ن، ومل يبق منها يف زمنه �سوى فد�ن و�حد.)1)

�لأنبا  �لعظيم  �لقدي�س  لدير  �لرهبانية  �حلياة  باإعادة  �ملقد�س  �ملجمع  �عرتف  �حلايل  �لع�سر  ويف 
�لبابا  برئا�سة  يونية عام 1997م  �ل�سبت 14  يوم  �ملنعقد يف جل�سة  �ملقد�س  قرر �ملجمع  �سنودة. وقد 

�سنودة �لثالث، �لعرت�ف باإعادة �حلياة �لرهبانية �إىل دير �لقدي�س �لأنبا �سنودة.

ويف ع�سر �لبابا �سنودة �سم �أكرث من 140 فد�نًا للدير، ت�سعني فد�نًا حول �لدير، وخم�سني فد�نًا 
خارج �سور �لدير، ومت ��ست�سالح �أكرث من مائة فد�ن وزر�عتها، ومت عمل قاليل جديدة للرهبان.

ا رهبنة منتظمة يف �لدير؛ حيث يوجد 14 ر�هًبا و6 حتت �لختبار، وهناك كثري من  ويوجد حاليًّ
�لأن�سطة للدير، مثل: معمل �ألبان وت�سمني عجول وور�سة جنارة ومكتبة وم�سنع بالط وفرن.)2)

التق�سيم االإداري)3)
ومدينة  ملركز  �لتابعة  عز�ز  �أولد  قرية  يتبع  �لدير  فاإن  �ملحلي  و�لتق�سيم  �لإد�ري  للتق�سيم  تبًعا 
�سوهاج. وهو �سمن ع�سرة جنوع وعزب تابعة لقرية �أولد عز�ز، وهم: غريب – �لنجاجرة – �سرحان – 

�أبو ح�سني – �لقر�قرة – �لقي�سان – �ل�سمارنة – �لدحالبة – �لدقي�س – دير �لأنبا �سنودة.

 16846 �لقرية  �سكان  وعدد  فد�نًا.   2312 حو�يل  ككل  للقرية  �لكلية  �مل�ساحة  وتبلغ 
 ،2006 يناير  يف  ن�سمة   1120 �سنودة  �لأنبا  دير  منطقة  �سكان  وعدد   ،2006 يناير  يف   ن�سمة 
وبالن�سبة للخدمات �ل�سحية توجد جمموعة �سحية يف �لقرية ككل. وبالن�سبة للتعليم توجد 9 مد�ر�س 
�إعد�دي،  مدر�سة   2 بالقرية  ويوجد  �لنجوع،  وموزعة يف  نف�سها  عز�ز  �أولد  قرية  منها يف  �بتد�ئية، 5 
ومدر�سة ريا�س �أطفال، ويوجد بها وحدة �جتماعية، و5 جمعيات �أ�سلية، و3 دور ح�سانة. ويوجد بها 

3 مر�كز �سباب. ويعمل معظم �ل�سكان بالزر�عة بالإ�سافة �إىل �لوظائف �حلكومية.

�ملدين، �ملرجع �ل�سابق: 25.  - 1

�إخباري رقم )1).  - 2

دليل التق�سيم االإداري  �سوهاج«، يف  �لإد�ري ملحافظة  »�لتق�سيم  �لقر�ر،  �تخاذ  �ملعلومات ودعم  مركز  �مل�سري،  �لوزر�ء  جمل�س   - 3
للمحافظات حتى م�ست�ى ال�سياخة والقرية )يونية 2006).
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كنائ�ض واأديرة با�سم القدي�ض

اأ- حمافظة �س�هاج

1- دير �لأنبا �سنودة �لأثري... �لدير �لأبي�س بجبل �سوهاج.

2- دير �لأنبا �سنودة �لأثري ... بلدة عربان بني و��سل... مركز �أخميم.

3- كني�سة �لأنبا �سنودة ببلدتي �لك�سح، �لبا�سكية... مركز �لبلينا.

4- كني�سة �لأنبا �سنودة... �ساحل طهطا، نزة، كوم غريب... مركز طهطا.

ب- حمافظة قنا

1- دير �لقدي�س �لأنبا �سنودة... نقادة... مركز قو�س.

2- كني�سة �لأنبا �سنودة... �أبنود و�لقارة... مركز قنا.

3- كني�سة �لأنبا �سنودة... بهجورة... مركز جنع حمادي.

4- كني�سة �لأنبا �سنودة... �لطو�بية، �لعزب، د�سنا... مركز د�سنا.

ج- حمافظة اأ�سي�ط

1- كني�سة �لأنبا �سنودة... ببالد �لدوير )�لعز�يزة)، �لزر�بي... مركز �أبو تيج.

2- كني�سة �لأنبا �سنودة... ببلدة �لنزلة �مل�ستجدة... مركز �لبد�ري.

د- حمافظة القاهرة

1- كني�سة و�حدة �أثرية مب�سر �لقدمية بجو�ر دير �ل�سهيد �أبو �سفني للر�هبات.





الف�سل الثاين
امل�الد القبطية يف م�سر

	 تاريخ امل�الد القبطية وطبيعتها•

	 اأهمية امل�الد•
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تاريخ امل�الد القبطية وطبيعتها
تخربنا معظم �مل�سادر �لتاريخية �أن بد�ية �ملو�لد �مل�سرية كانت يف بد�ية �لع�سر �لفاطمي، ويقول 

عرفة عبده علي:

و�ملنا�سبات  بالأعياد  �لحتفال  مظاهر  عرفت  قد  م�سر  �أن  على  �لتاريخية  �مل�سادر  جتمع  وتكاد 
�ل�سعب  وجد�ن  من  جزًء�  �لحتفالت  تلك  و�أ�سبحت  �لفاطمية،  �لدولة  ع�سر  من  بدًء�  �لدينية 

�مل�سري حتى يومنا هذ�.

�لإخ�سيد  ع�سر  �إىل  ترجع  م�سر  �ملو�لد يف  بد�ية  �أن  �إىل  م�سطفى  �أحمد  فاروق  �لدكتور  وي�سري 
ودخول �لفاطميني م�سر. وميكن �أن نرجع ظهور �لحتفال باملو�لد يف م�سر �إىل ع�سر �لإخ�سيد، فقد 
كانت من �ملنا�سبات �لجتماعية �لكربى �لتي ي�سرتك يف �إحيائها �حلكام و�ل�سعب يف �لأعياد، فتقام 
ومتد �لأ�سمطة ويخرج �لنا�س �إىل �ملتنزهات وهم يرتدون مالب�سهم �جلديدة. ومل يقت�سر �لأمر على 
�لحتفال بالأعياد �لدينية �خلا�سة بامل�سلمني؛ و�إمنا �سارك �مل�سلمون و�مل�سيحيون يف كثري من �لأعياد 
حتى �أ�سبحت �أعياًد� قومية، و�إذ� كانت �لحتفالت مب�سر يف �لع�سر �لإ�سالمي �لأول قا�سرة على 
فاإن مثل هذه �لحتفالت قد  �لأ�سحى وغريها،  �لفطر، وعيد  بعيد  �لدينية، كالحتفال  �ملنا�سبات 
تغريت بدخول �لفاطميني �إليها، بل �إن �لحتفالت مبو�لد �لأولياء �مل�سلمني و�لقدي�سني بد�أت تظهر 

ورمبا لأول مرة يف تاريخ م�سر ب�سكل معني ومبا�سر.

فمن �أهم �لحتفالت �لتي �أقيمت: �لحتفال بر�أ�س �ل�سنة �مليالدية، و�أول �لعام �لهجري، ويوم 
، ومولد  �أبي طالب، ومولد �حل�سن، ومولد �حل�سني    ومولد علي بن  �لنبي  عا�سور�ء، ومولد 
�سهر  ليلة يف  و�أول  منت�سف رجب،  وليلة  �أول رجب،  وليلة  �خلليفة،  ومولد  عنها،  �هلل  ر�سي  فاطمة 
�سعبان وليلة �لن�سف، و�أول رم�سان، وجرب �خلليج، ويوم �لنريوز، ويوم �لغطا�س، ويوم �مليالد، وعيد 

�لن�سر، وخمي�س �لعهد.

و�لفكر �ل�سائد �أن �ملو�لد �مل�سرية لها جذور من م�سر �لقدمية، ولكن مل ي�ستخدم �مل�سريون �لقدماء 
م�سطلح �ملو�لد؛ و�إمنا ��ستخدمو� لها م�سطلًحا �آخر هو �لأعياد، �لتي تعددت يف م�سر �لقدمية كثرًي�، 
�لآلهة  و�أعياد  �آمون  ملو�كب  �لدينية  �لأعياد  �إىل  بالإ�سافة  فهناك  �حلديثة،  �لدولة  عهد  يف  وخا�سة 
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�ملختلفة، �أعياد �جلبانة، و�أعياد فرعون، وكذلك �لأعياد �لزر�عية؛ كعيد ر�أ�س �ل�سنة، وعيد �حل�ساد، 
وعيد �لفي�سان. وكانت معظم هذه �لأعياد ذ�ت طابع ديني، ولكنها مل تلبث �أن حتولت �إىل منا�سبات 
لإقامة �لحتفالت �لكبرية و�ملو�كب �ل�سخمة. وقد حفظ لنا �لتاريخ بع�س �ملعلومات من هذه �لأعياد 

كالعيد �لكبري لالإله )مني)، وعيد �آلم �أوزوري�س، وعيد زيارة �آمون ملعبد �لأق�سر.

ويو�سح �أي�ًسا �لدكتور فاروق �أحمد م�سطفى �أن �أهم مالمح �لحتفالت �مل�سرية �لقدمية ترتكز 
يف تقدي�س �لآلهة و�لفرعون وتقدمي �لقر�بني، و�لقيام ببع�س �ملمار�سات �ل�سعائرية �لأخرى كالرق�س 
�لديني و�ملو�سيقى و�لغناء. و�أن هناك عبار�ت �لتقدي�س �لتي كانت تطلق على �لفرعون، فهو �لذي 
�إله و�إما من �ساللة �لآلهة، فهو �لقادر و�مل�سيطر  يهب �حلياة، وهو �لنور �لذي يهدي �لنا�س، وهو �إما 
ولي�س لقوته حدود، وهذه �ل�سفات نف�سها جندها م�ستخدمة �إىل �لآن يف تقدي�س �لأولياء �لقدي�سني 

يف �لع�سر �حلديث.

�إمنا يقومون بحركة �إحياء �لثقافة �مل�سرية �لقدمية، فمولد  ور�أى مكفر�سون �أن �مل�سريني �ملحدثني 
�لبدوي هو �إحياء ملولد �لإله )�سو) �لذي جرى قرب طنطا ومدينة )�سو) �ملعروفة �لآن با�سم )�سمنود).

و�عترب مولد )عبد �لرحيم) يف قنا، و)يو�سف �أبو �حلجاج) يف �لأق�سر مبوكبه بقو�ربه، يعود�ن �إىل 
عبادة �آمون كما هو مر�سوم على حائط معبد رم�سي�س �لثالث، و�أن مولد )�إ�سماعيل �لإمبابي) �لذي 
�إيزي�س  يقام يف �لعا�سر من �ل�سهر �لقبطي بوؤونة من كل عام، وهو يوم �لنقطة �لتي ت�سري �إىل دموع 

)عيد �إيزي�س). 

	 عبادة االأولياء وال�سهداء يف العهد البطلمي •
وي�سري �سليم ح�سن �أنه من �لظو�هر �لتي تلفت �لنظر ب�سورة قوية كرثة �لأ�سرحة و�ملقامات �لتي 

جندها منت�سرة يف م�سر بهذ� �لعدد �لعظيم من هوؤلء �لأولياء �أو �ل�سهد�ء دون غريها.

ويحاول يف تف�سري �أ�سل هوؤلء �لأولياء و�ل�سهد�ء: 

كانت م�سر منذ �أقدم عهودها مق�سمة مقاطعات �سغرية بلغ عددها يوًما �ثنتني و�أربعني مقاطعة، 
وكانت كل مقاطعة مق�سمة وحد�ت �سغرية، لكل منها: �إد�رتها �خلا�سة، و�إلهها �ملحلي �خلا�س �لذي 
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كان يعد �مل�سيطر عليها من �لناحية �لروحية. وبعد فرتة من �لزمن �حتدت هذه �لوحد�ت مًعا وكونت 
�ملقاطعة، ولكن كانت كل وحدة �أو قرية حمافظة على �إلهها �ملحلي هذ�، يف حني �إن �ملقاطعة كان لها 
�آلهة  �أقوى  �أجز�ئها. وعند �حتاد �ملقاطعات كان  �إلهها �لذي ي�سيطر على كل �ملقاطعة وتدين له كل 
�ملقاطعات هو �لإله �مل�سيطر هذ�، مع �لعلم �أن كل قرية ومدينة ومقاطعة كانت حتتفظ باإلهها �ملحلي، 

ومن ثم كانت كل بلدة حتتفظ باآلهتها بالتو�رث على مر �ل�سنني.

وعلى �لرغم من تقلب �لأحو�ل �ل�سيا�سية يف �لبالد وتغري �حلكام فيها، فاإن �لقوم ظلو� على عبادة 
�لإ�سالم  ملا جاء  �لروماين، حتى  �لعهد  نهاية  �لدهور يف  مر  �سعائرها على  باإقامة  و�لحتفاظ  �آلهتهم 
�لآلهة  فاتخذو� بدًل من  �مل�سريني؛  نفو�س  باقية يف  �لت�سرع لالآلهة  �لقوم ظلت عادة  وتغريت ديانة 
�أولياء �هلل �ل�ساحلني �لذين يعتقدون يف ظهور �لكر�مات على �أيديهم. �إن من يقارن ما يحدث �لآن يف 
�أ�سرحة هوؤلء �لأولياء �ل�سهد�ء مبا كان يحدث يف م�سر �لقدمية ليجد �أن �لفرق قليل، �أو بخا�سة عندما 

نعلم �أن �لأولياء و�ل�سهد�ء يف نظر عامة �ل�سعب �مل�سري هم يف �لو�قع يف مرتبة �لآلهة.

يعاملون  كانو�  و�ل�سهد�ء  �لأولياء  هوؤلء  �أن  جند  �لبطلمي  �لدميوطيقي  �لعهد  متون  در�س  وعند 
معاملة �ل�سادة و�لآلهة، وكانت حتب�س عليهم �لأوقاف، وتقرب لهم �لقر�بني، وتقام لهم �ل�سلو�ت كما 

يف �حلال يف م�سرنا �حلالية. 

و�إننا نتفق كثرًي� مع تف�سري �سليم ح�سن؛ لأن روؤيته قريبة للو�قع ملا نر�ه من تعدد �لأولياء و�لقدي�سني 
�ملنت�سرين يف كل �أنحاء �لقطر �مل�سري، ومن �سفات �لآلهة �ملحلية يف م�سر �لقدمية و�سفات �لأولياء 

و�لقدي�سني. 

بعد كل هذ� �لعر�س �لتاريخي لن�ساأة �ملو�لد ون�ساأة �لأ�سرحة �خلا�سة بالأولياء و�ل�سهد�ء، �لتي 
يبدو �أن جذورها هي م�سر �لقدمية، و�أنها عادت لتظهر مرة �أخرى يف ع�سر �لدولة �لفاطمية دون �أن 
متر على �لع�سر �لقبطي، ومل ت�سر غالبية �مل�سادر �لتاريخية �إىل �ملو�لد �مل�سيحية يف فرتة قبل جميء 
�لإ�سالم م�سر - يت�ساءل �لباحث: هل هناك مو�لد م�سيحية يف هذه �لفرتة �أو �حتفالت قريبة باملو�لد 

يف �سورتها �حلالية؟
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�إننا �سنحاول يف هذه �ل�سطور �لإجابة عن تاريخ �ملو�لد �مل�سرية )�لقبطية) يف فرتة �لع�سر �لقبطي 
يف عدة نقاط: 

 اأول اإ�سارة اإىل هذا ما ي�سرده مكفر�س�ن:
»ورغم �أنه من �ل�سعوبة �لقول باأن �ملو�لد قد �أ�سبحت عادة قومية يف م�سر مع مقدم �لقرن �ل�سابع 
ا، حتى  �أو �عتبارها �سيًئا من ذلك كلية، حتى قد �عرتف بها ر�سميًّ �لهجري �لثالث ع�سر �مليالدي 
لأعياد  ��ستمر�ر  كثرية  �أحو�ل  �ملو�لد يف  هذه  فاإن  �مليالدي،  ع�سر  �خلام�س  �لهجري/  �لتا�سع  �لقرن 

قامت ل�سنو�ت بلغت �ملئات، بل �لآلف قبل �لنبي. 

ويف فقرة �أخرى من كتابه )�ملو�لد):

حتتفظ بع�س مو�لد هذه �لأيام �مل�سرية مبمار�سات تنحدر من �لع�سور �لفرعونية، وخا�سة تلك �لتي 
يف �ملنطقة �لطيبية )طيبة)؛ هذه �لعاد�ت �لقدمية، ثم �ل�سعائر عند مقابر �لقدي�سني �لأقباط لقرون قبل 

�لإ�سالم �أدت �إىل )�ملولد �مل�سري) �لذي نعرفه �لآن. 

وحتية  تكرميًا  �ل�سهد�ء  ذكرى  �ل�سلو�ت يف  �إقامة  و�سف  �لثالث  �لقرن  جاء يف خمطوطات  وقد 
لأرو�حهم.

�إىل  �أدى  مما  لل�سهد�ء؛  �لتي  �ملقابر  كنائ�س  �ل�سموع يف  �إحر�ق  يف  �أحيانًا  �ملوؤمنون  �أ�سرف  ولقد 
�إ�سد�ر قانون خا�س يف جممع �لليربي�س �سنة 305م مينع �إحر�ق �ل�سموع �أثناء �لنهار يف �ملقابر؛ حتى 
ل يت�سايق �ملوؤمنون من كرثة �لنار. وقد مال بع�س �ل�سر�ح لتف�سري هذ� �لقانون على �أنه �إمعان يف �إخفاء 

�جتماعات �مل�سيحيني عن �أعني �لوثنيني.

�إيقاد �ل�سموع، وخا�سة عند كنائ�س مقابر �ل�سهد�ء يف �لقرن  وتدل هذه �لفقرة على عادة كرثة 
�لثالث، وهو ما حتر�س عليه حتى �لآن �لكنائ�س و�لأديرة و�ملو�لد، بل �إن �إيقاد �ل�سموع يعد من �أهم 

�لنذور �لتي تقدم يف �ملو�لد.



35

�ملو�لد �لقبطية

و�لزجاجية  �لفخارية  �لقناديل  من  هائلة  يخربوننا عن جمموعات  و�لآثار  باحلفريات  و�مل�ستغلون 
و�لربونزية �لتي وجدت وعليها كتابات تفيد �أنها من ��ستخد�م �لكنائ�س، و�أزمانها تبتدئ من �لقرن 

�لر�بع. وقد �خت�ست �حلفريات �مل�سرية بالعدد �لهائل، منها �لذي تزدحم به متاحف �أوروبا، ومنها:

�لر�سم، وقد  تتو�سط  �إيفاكتو، مع جنمة  �لقدي�س بويل  1- م�سباح قنديل م�سري مكتوب عليه: 
وجد يف كني�سة قفط بال�سعيد.

2- م�سباح قنديل م�سري مكتوب عليه »�لأبا �لقدي�س �سرجيو�س«.

3- م�سباح قنديل م�سري مكتوب عليه »�لأما �لقدي�سة كر�ستينا«.

ا  4- م�سباح قنديل م�سري مكتوب عليه »�لقدي�س �سريياكو�س«. وهذه �مل�سابيح موجودة حاليًّ
باملتحف �لربيطاين، كتالوج �لفخار )1: �سـ 52).

ويبدو �أن عادة بناء �لهياكل �أو �لكنائ�س على جثث �لقدي�سني هي عادة كانت منت�سرة يف �لقرن 
�خلام�س �مليالدي؛ �إذ �إن �لقدي�س �لأنبا �سنودة )�لقرن �خلام�س �مليالدي) كان يحث �مل�سيحيني على منع 
�إن�ساء �لهياكل على جثث �لقدي�سني، وهي عادة كانت منت�سرة حينذ�ك. ويقول �لقدي�س يف هذ� �ل�ساأن:

»زعمو� �أن بع�س �ل�سهد�ء ظهرو� لبع�س �لنا�س وك�سفو� لهم عن �لأماكن �لتي دفنت بها عظامهم، 
وعند �لبحث وجدو� �أنها بقايا كالب، وزعمو� �أي�ًسا �أن بع�س �ملباين و�لتو�بيت �لتي كان يك�سف عنها 
خالل �أعمال �لبناء �أو �لهدم كان بها ما يدل على �أنها ت�سم �أج�ساد �ل�سهد�ء؛ و�إمنا هي �ل�سياطني �لتي 
كانت تظهر لهوؤلء �لنا�س يف ثياب �ل�سهد�ء، وبذلك كانت تبنى لهم هياكل يف �لكنائ�س، ولي�س ملثل 
�أنها تفقد �لهياكل �حلقيقية قيمتها، و�أنها جمازفة عظيمة �أن تبنى �لهياكل  �أثر �إل  هذه �لهياكل من 
على عظام ل يعرف كنهها �أو م�سدرها. وعلى كل حال لي�س هناك يف �لإجنيل �أية �إ�سارة تدعونا �إىل 
بناء �لهياكل حتى فوق �لرفات �حلقيقي لل�سهد�ء �أو �لر�سل. �إن �آباءنا �لذين رقدو� يف �أيامنا كما �أعلم 
و�أ�سهد يو�سوننا باأل ندع �إن�سانًا يبحث عن �أج�سادهم، ويجب �أن ي�سبح �ملرء قطعة من �لطني ممزوجة 

بالتنب تدو�سها �لأرجل«.

تو�سح �لفقرة �ل�سابقة فكرة بناء �لهياكل على �أج�ساد �لقدي�سني يف �لقرن �خلام�س، وهي تكملة 
و�متد�د لفكرة �سليم ح�سن يف �لع�سر �لبطلمي.
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	 امل�الد امل�سرية يف القرن اخلام�ض امليالدي •
م�سيحية كانت موجودة  قبطية  مو�لد  �إذن  فهي  �خلام�س  �لقرن  �مل�سرية يف  �ملو�لد  �إذ حتدثنا عن 
ب�سورة حية؛ حيث ل تختلف كثرًي� عن �ملو�لد يف ع�سرنا �حلايل؛ �إذ كانت تقام �أ�سا�ًسا على تكرمي 
�لقدي�سني �أو �ل�سهد�ء، وبهذ� تظهر ب�سورتها �لدينية. ولكن مل يكن �لقرن �خلام�س يخلو من جو�نب 

�ملولد �لأخرى، كاجلانب �لرتفيهي و�لتجاري و�لقت�سادي كما هي �حلال يف مو�لدنا.

ويحدثنا �لأنبا �سنودة )مو�سوع �لبحث) �لقرن �خلام�س �مليالدي عن عظة قوية يندد فيها بال�سرور 
�لتي كانت جتري عن زيادة �ل�سهد�ء و�لقدي�سني؛ �إذ يقول:

� �أن يذهب �لإن�سان �إىل مقر �ل�سهيد لي�سلي ويقر�أ وين�سد �ملز�مري ويطهر نف�سه ويتناول  »جميل جدًّ
من �لأ�سر�ر �ملقد�سة يف خمافة �مل�سيح، �أما من يذهب ليتكلم وياأكل وي�سرب ويلهو، �أو باحلري يزين 
وبينما  بعينه.  �لكافر  هو  فهذ�  و�لإثم  و�لف�ساد  و�لبغي  �ل�سر�ب  لالإفر�ط يف  نتيجة  �جلر�ئم  ويرتكب 
�لبع�س يف �لد�خل يرتلون �ملز�مري ويقروؤون ويتناولون �لأ�سر�ر �ملقد�سة؛ �إذ باآخرين يف �خلارج ميلوؤون 
�ملكان باآلت �لطبل و�لزمر – بيتي بيت �سالة يدعى و�أنتم جعلتموه مغارة ل�سو�س – لقد جعلتموه 
ول�سباق حمريكم  بهائمكم  لتدريب  فر�سة  �ملو�لد  لقد جعلتم  �أ�سبه،  وما  و�حللي  �لع�سل  لبيع  �سوًقا 
بالكاد يح�سل على قليل من  �لع�سل  فبائع  للبيع،  �أماكن ل�سرقة ما يعر�س فيها  وخيلكم، جعلتموه 
�لزبائن �ملت�ساحنني، �أو ي�ستخل�س لنف�سه �سيًئا من �لفائدة نظري �أتعابه، حتى �لأ�سياء �لتي ل ميكن �أن 

حتدث للباعة يف �لأ�سو�ق �لعامة حتدث لهم يف مو�لد �ل�سهد�ء.

�إذ كنتم تذهبون ملو�طن �ل�سهد�ء لتاأكلو� وت�سربو� وتبيعو� وتفعلو� كلَّ ما يروق لكم،  يا للغباء! 
فاأية فائدة لبيوتكم �لتي يف مدنكم �أو قر�كم؟ يا لعقولكم �ملغلقة! و�إذ� كانت بناتكم و�أمهاتكم يعطرن 
روؤو�سهن ويكحلن عيونهن ويتجملن خلد�ع �لنا�س �لذين ينظرون �إليهن، و�إذ� كان �أبناوؤكم و�إخوتكم 

و�أ�سدقاوؤكم وجري�نكم يفعلون هكذ� عند ذهابهم �إىل مو�طن �ل�سهد�ء فلماذ� جعلتم لكم بيوًتا؟

هناك كثريون يذهبون �إىل �ملو�لد لإف�ساد هيكل �لرب، وليجعلو� من �أع�ساء �مل�سيح �أع�ساء لالإثم 
و�لفجور بدًل من �أن يحفظو� لها قد��ستها وطهارتها من كل رج�س، �سو�ء كانو� رجاًل �أو ن�ساًء. دعوين 
�أقول لكم ب�سر�حة تامة: �إن كثريين منكم يلتم�سون لأنف�سهم عذًر� قائلني: لي�ست لنا زوجة �أو لي�س 
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لنا زوج، فال جتعلو� زيارتكم ملو�لد �ل�سهد�ء فر�سة لتدمري �أج�سادكم يف �ملقابر �لتي حولها، �أو �ملباين، 
�لقريبة منها �أو يف �أركانها". 

رمبا  �أو  �مليالدي،  �لقرن �خلام�س  �مل�سرية منذ  �ملو�لد  قاطًعا على وجود  وتعترب هذه �خلطبة دلياًل 
�ملو�لد يف ع�سرنا �حلايل، ورمبا تغري �سكل  �لتي هي �سورة  �لقوية  �لتاريخ، وب�سورتها �حلية  قبل هذ� 
�لدينية  �جلو�نب  �أو  �ملظاهر  �لقدمية  �ملو�لد  �مل�سمون كما هو، فرنى يف �سورة  بقي  ولكن  �لحتفال، 
و�لتجارية و�لرتفيهية بالإ�سافة �إىل �لأن�سطة �ملختلفة �لتي كانت متار�س �إىل جانب �ملولد، هي بالفعل 

�سورة حية ملو�لدنا �حلالية.

وي�سري مر�د كامل �إىل فكرة بد�ية �ملو�لد يف �لع�سر �لقبطي بقوله:

وكلما ��ستهر قدي�س �أو �سهيد يف منطقة �أو مدينة يتو�فد على كني�سته يف تلك �ملدينة جموع كثرية 
من �ل�سعب لالحتفال بذكر�ه. وعندما ي�سل عدد �لقادمني �إىل �ملنطقة ب�سعة �آلف ي�سطرون �إىل �إقامة 

�خليام حول �لكني�سة ليبيتو� فيها، ويق�سو� �أيام �لعيد �لتي ت�سل غالًبا �إىل �سبعة �أيام.

وبد�أت مثل هذه �لحتفالت �أ�ساًل على �أ�سا�س تكرمي �لقدي�س برفع �ل�سلو�ت و�إقامة �لقد��سات 
تلزم  و�أدو�ت  وبخور  �سموع  �لنذور من  بتقدمي  ثم  �ل�ساحلة،  بقدوته  للت�سبه  بالتف�سيل  �سريته  وقر�ءة 
هذه  حتتاجه  وما  �لعدد  لكرثة  ولكن  و�ملحتاجني،  �لفقر�ء  لإطعام  �لذبائح  نحر  جانب  �إىل  للكني�سة 
�لزو�ر و�لنذور وخالفه،  �أماكن للمبيت ومن ماأكولت ونحر للذبائح وبيع لحتياجات  �لألوف من 
�نحرفت هذه �لحتفالت من طبيعتها �لدينية �لب�سيطة �إىل مظاهر مادية جتارية كانت �سبًبا يف ت�سرب 

كثري من �ل�سرور �لجتماعية �إىل تلك »�ملو�لد« مما مل تقره �لكني�سة.

وفكرة �ملو�لد �لتي �أقيمت على �أ�سا�س تكرمي �لقدي�سني، وظاهرة �لحتفال بالقدي�سني و�ل�سهد�ء 
�أ�سا�س يف  �إليهم وتقدمي �لنذور و�لأ�ساحي لهم - مل تظهر بظهور �لقدي�سني، بل كان لها  و�لت�سرع 
م�سر �لقدمية، وهو ما �أ�سار �إليه �سليم ح�سن بالآلهة �ملحلية؛ حيث كانت تقام لهم �ل�سلو�ت وتقرب 
�لثقافة  بهذه  �مل�سريني  وجد�ن  �حتفظ  م�سر  �مل�سيحية  جاءت  وملا  �إليها.  ويت�سرعون  �لقر�بني  لهم 

و��ستعا�سو� عن �لآلهة �ملحلية بالقدي�سني و�ل�سهد�ء.

جدير باملالحظة �أن �لع�سر �لروماين قبل جميء �لإ�سالم م�سر كان من �أ�سد �لع�سور ��سطهاًد� 
�ل�سهد�ء  كان  �إذ  �ل�سهد�ء؛  بع�سر  دقلديانو�س  �لروماين  �لإمرب�طور  ع�سر  �سمي  حتى  للم�سيحيني 
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بالآلف، ومن �ملنطق �أن يحتفل �مل�سيحيون يف ذلك �لع�سر ب�سهد�ئهم ويبنون مقابرهم ويحتفظون 
برفاتهم، ويجعلون �أماكن �أج�سادهم �أماكن مقد�سة ياأتون �إليها من كل مكان كي يتباركو� بها ويقدمو� 
�لنذور لهم. وكثري من �ل�سهد�ء و�لذين ما ز�ل �مل�سيحيون يحتفلون بهم مثل �لقدي�س مارجرج�س 

ومارمينا و�ل�سهيدة دميانة كانو� �أثناء �لع�سر �لروماين.

وخال�سة  هذ�،  يومنا  حتى  وت�ستمر  نياحتهم  بعد  بهم  �لحتفالت  تبد�أ  �أن  �لطبيعي  من  كان 
�لقول: �إن �لحتفال بالقدي�سني و�ل�سهد�ء كانت بد�يته يف �لع�سر �لروماين، وبالتايل - كما ذكرنا - 

فالحتفال بكل مظاهره هو فكرة �ملو�لد.

	 هل امل�الد االإ�سالمية امتداد للم�الد امل�سيحية؟•
فاإذ� �عرتفنا بوجود �ملو�لد �مل�سيحية ب�سورتها �حلية قبل جميء �لإ�سالم م�سر وذلك كما �أو�سحنا 
�سابًقا، فاإًذ� ل بد �أن تكون �ملو�لد �لإ�سالمية �متد�ًد� بل مو�زية للمو�لد �مل�سيحية. فعند دخول �لإ�سالم 
م�سر وحتول كثري من �مل�سيحيني �إىل �لإ�سالم مل تختف فكرة �لقدي�سني من ذ�كرتهم، وبقي �لوجد�ن 
�مل�سري بالدين �جلديد يحمل تر�سبات �لثقافة �لقدمية فا�ستعا�سو� عن �لقدي�سني بالأولياء و��ستعا�سو� 
عن �ملو�لد �مل�سيحية باملو�لد �لإ�سالمية، ول �سيما بعد دخول �لفاطميني م�سر ون�سر �لدعوة �لفاطمية 
و�لحتفال مبولد �لنبي  ومولد �أهل �لبيت. ومبا يوؤكد ذلك ت�سابه �ملو�لد �مل�سيحية و�لإ�سالمية يف 
م�سمونها وطبيعتها و�سكلها، ورمبا �لختالف �لوحيد هو �سكل بع�س �ل�سعائر �لدينية لدى كلٍّ منهما 

و�ختالف �لرموز �ملقد�سة لديهم.

وما يوؤكد ذلك �أي�ًسا بع�س ما ر�سده مكفر�سون من �أن بع�س مو�لد �مل�سلمني تاريخ �لحتفال بها 
مرتبط بالتقومي �لقبطي، وهو نف�س �لتقومي �مل�ستخدم ملو�لد �مل�سيحيني �لأقباط، و�أي�ًسا ��سرت�ك كلٍّ من 

�مل�سلمني و�مل�سيحيني يف �ملو�لد �مل�سيحية و�لإ�سالمية. 

وبخالف خطبة �لأنبا �سنودة )�لقرن �خلام�س �مليالدي) عن �ملو�لد؛ فاإنه من �لطبيعي و�ملنطقي �أن 
تكون هناك �حتفالت بالقدي�سني يف �لفرتة من بد�ية دخول �مل�سيحية م�سر مروًر� بع�سر �ل�ست�سهاد 
وموت كثري من �مل�سيحيني ��ست�سهاًد� على ��سم �مل�سيح، حتى دخول �لفاطميني م�سر وهي فرتة ت�سل 
�إىل �ألف وثالثمائة �سنة، فال بد �أن تكون هناك �حتفالت بال�سهد�ء �لقدي�سني يف هذه �لفرتة �لطويلة، 
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ول ميكن �أن تكون بد�ية �لحتفالت باملو�لد هي �لع�سر �لفرعوين، ثم ماتت و�ختفت وظهرت مرة 
�أخرى بعد �ألف وثالثمائة �سنة �إبان �لع�سر �لفاطمي.

	 طبيعة امل�الد امل�سيحية •
1- يتم �لحتفال باملو�لد �مل�سيحية طبًقا للتقومي �لقبطي مثل �لحتفال مبولد �لأنبا �سنودة يف 

7 �أبيب من كل عام. 

2- يتم �لحتفال مبولد �لقدي�سني يف ذكرى )نياحتهم) وفاتهم، وهو �ليوم �لذي �أمت فيه �لبطل 
جهاده، ول يهم �لكني�سة يوم �لولدة فاإنه يوم ل يقرتن ب�سيء من �لبطولة �أو �لإعجاز. وهذ� 

يختلف عن �ملو�لد �لإ�سالمية �لتي حتتفل بذكرى مولد �لأولياء.

3- �لحتفال مبولد �لقدي�سني غالًبا ذو موعد ثابت وحمدد من كل عام، فهو تاريخ وفاة �لقدي�س 
�أو ��ست�سهاد �ل�سهيد، ول يتم يف �أي وقت مثل بعد �حل�ساد �أو تبًعا للظروف �لأيكولوجية �أو 

�لقت�سادية، �أو بعد �لنتهاء من �لدورة �لزر�عية كما يحدث �أحيانًا يف �ملو�لد �لإ�سالمية.

للقدي�س،  �سورة  تكون  �لأيقونة  وهذه  �مل�سيحية،  �ملو�لد  مييز  ما  �أهم  من  وهي  �لأيقونة  زفة   -4
وتختلف عن �ل�سورة �لعادية؛ �إذ �إن �لأيقونة لها �سبغة طق�سية وعقائدية وُي�سلى عليها قبل 
�لأيقونة  ويحمل  �ملريون.  بزيت  �لأيقونة  تدهن  �لتد�سني؛ حيث  �لكني�سة �سالة  و�سعها يف 
جمموعة من �ل�سمام�سة، ويتقدمهم كبري �لأ�ساقفة وجمموعة من �ل�سمام�سة بزيهم �خلا�س، 
ويتد�فع  عظيم،  موكب  يف  �لأحلان  ويرتلون  �لكن�سية  �ملو�سيقية  و�لآلت  �ل�سلبان  يحملون 

�لآلف من �ل�سعب لأخذ بركة �لقدي�س )�لأيقونة). 

5- طق�س �ملعمودية، وهو من �لطقو�س �لأ�سا�سية، ومتار�س �أحيانًا يف �ملو�لد.

و�ملو�لد  �مل�سيحية  باملو�لد  �لحتفال  مظاهر  فتت�سابه  �لدينية)  �ل�سعائر  )بع�س  ذلك  عد�  فيما 
�لإ�سالمية. بالإ�سافة �إىل ��سرت�ك كلٍّ من �مل�سيحيني و�مل�سلمني يف �ملو�لد �لإ�سالمية و�مل�سيحية.
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	 ر�سامة القدي�ض•
�لأولياء  در��سته عن  �جلوهري يف  �لدكتور حممد  ي�سري  بالهتمام حيث  هناك مالحظة جديرة 
�إىل �أن هناك فارًقا بني مكانة �لأولياء يف �لدين �لإ�سالمي ومكانتهم يف �مل�سيحية، فالإ�سالم ل يعرف 
�إنه لي�س حمتاًجا �إىل ترخي�س من جانب �لقائمني على �لدين  �أي  �أو �لقدي�س،  عملية ر�سامة �لويل 

�لر�سمي لكي يكت�سب مكانته. 

وحقيقة ل يحتاج �لقدي�س �إىل ترخي�س من جانب �لقائمني على �لدين �لر�سمي كي يكت�سب 
مكانته، بل �إن �لقدي�س ي�سل �إىل هذه �ملرتبة بطريقة عرفية، من خالل �إظهار �ملعجز�ت و�لكر�مات، 
�لقبطية  �لكني�سة  تعلن  ول  �سيته،  يذيع  حتى  �أوًل  �ل�سعب  قبل  من  ا  �سعبيًّ به  �لعرت�ف  ويتم 
تتاأكد  كامل حتى  مبرور جيل  �أي  وفاته،  عاًما على  مرور خم�سني  بعد  �إل  قدي�س  باأنه  �لأرثوذك�سية 
متاًما من قد��سته، ول يدعي �أحد غري ذلك، وبعدها ت�سيفه �إىل قائمة �لقدي�سني يف �لكتب �لكن�سية.

و�لكني�سة �لقبطية �لأرثوذك�سية ل يوجد لديها ما يعرف بر�سامة �لقدي�س، �أي �إنها ل ت�ستدعي 
تر�سمه  كي  �ل�سلو�ت  بع�س  تقر�أ  �أو  عليه  وت�سلي  �لقدي�سني،  مثل  مو��سفاته  كانت  لو  �أحًد� حتى 
قدي�ًسا فال يوجد �سيء لديها من هذ� �لقبيل، وغالًبا ل يطلق �لأقباط �لقدي�س �إل بعد وفاة �ل�سخ�س 
وظهور �ملعجز�ت و�لكر�مات �لتي تو�سح �أنه قدي�س. ورمبا يحدث ذلك لدى �مل�سيحيني �لكاثوليك؛ 
حيث يفح�س �لفاتيكان عادة �لأ�سباب )�ملوجبة للر�سامة) على مدى فرتة تبلغ �سنو�ت كثرية، رغم 
�أن �سهوًر� قليلة �أحيانًا تكفي كما يف حالة �سانت تريز�، ويعنيَّ حماٍم ليفند دعاوى �ملر�سح، ويقدم �أي 
�إثبات �ملعجز�ت )�ملن�سوبة للمطلوب �سيامته  �سيء يعوق �ن�سمامه �إىل قائمة �لقدي�سني. ول بد من 
قدي�ًسا). ويف ر�أينا �أن �لفاتيكان يقوم باإنعام هذ� �للقب على �ل�سخ�س �مل�سهود له من �جلميع بالتقوى 

و�ملعجز�ت، وياأخذ يف ذلك �سنو�ت للتاأكد من هذ�.
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اأهمية امل�الد
تكمن �أهمية �ملو�لد يف عدة نقاط، ومنها:

1- تعترب زيارة مو�لد �لقدي�سني �لفر�سة �ملنا�سبة خلف�س �لتوتر �لنف�سي و�لرتياح من �لقلق. فاإنه 
عندما يلجاأ �لز�ئر للقدي�س، �لذي يف �عتقاده �أنه )�ملنقذ – �حلامي – �مللجاأ – �لرمز –�ملثل 
�لأعلى – �لأب �حلنون – �لأم – �ملحارب عنه) ليزيح عنه كلَّ نقائ�سه وم�سكالته وهمومه 
وتوتر�ته، فهو ي�سكو له وي�سلي بلجاجة، بل يعاتبه وي�سكو �إليه حزنه و�أمله وف�سله وفقره و�سعفه، 
وبهذ� ي�سل �إىل �لتو�زن �لنف�سي؛ حيث �إنه �أفرغ كلَّ رغباته �ملكبوتة بد�خله وخماوفه، هذ� 

�لتفريغ يوؤدي به �إىل �لرتياح �لنف�سي.

وُينظر �إىل �لقدي�س باأنه �حلامي له و�ملحارب عنه، ويرد له مظامله وكاأنه �لبطل �ل�سعبي �ملنتظر    
كي يخل�س �سعبه؛ فتوؤدي هذه �لنظرة �لتي تعني يف وجهة نظر علماء �لنف�س )مبد�أ �لتعوي�س) 
�إىل حماية و�طمئنان للفرد و�جلماعة �ل�سعبية، ويعو�س ويغطي �آلمها وفقرها ونقائ�سها. ويبدو 
ا يف زفة �لأيقونة؛ حيث يتجمع �ملئات و�لآلف �أثناء خروج �أيقونة �لقدي�س يف موكب  هذ� جليًّ

مهيب. 

2- �لعوز �أو �لعجز �أو �لحتياج هو �لذي يوؤدي بالإن�سان �إىل �للتجاء �إىل قوة خارقة )متمثلة يف 
ا، ويوؤدي به يف �لنهاية  �لقدي�س) كي ي�سد هذ� �لعوز، و�عتقاده بالقدي�س يجعله و�ثًقا ومطمئنًّ

�إىل �لرتياح �لنف�سي وخف�س توتر�ته.

3- تعترب �أي�ًسا زيارة �ملو�لد منا�سبة مو�ئمة لال�سرت�ك يف زفة �لأيقونة، وخا�سة بني جمموعات 
كبرية من �ل�سباب �ملتحم�س؛ حيث يقومون بالهتاف ملدح �لقدي�س وكاأنهم يرونه روؤية حقيقية، 
للتنفي�س عن كبتهم  باملظاهر�ت فر�سة  �أ�سبه ما تكون  �لتي  �لهتافات  �أحيانًا تدخل هذه  بل 

و�لتعبري عن �ل�سخط �لعام و�ل�سيق متخذة �لحتفال �لديني و�ملولد كاإطار للحماية.

4- و�ملو�لد تعمل على تدعيم �لعتقاد يف �لأولياء �أو )�لقدي�سني) وتقوية هذ� �لعتقاد، وبالتايل 
حتافظ على ��ستمر�ريته عرب �لأجيال �ملتعاقبة، كما �أنها جزء من �لن�سق �لديني �ملوجود د�خل 
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�ملجتمع وتعمل على �لرت�بط و�لتما�سك، فهي من �ملو�سوعات �لتي يهتم بها �ملعتقد �ل�سعبي، 
�لذي يعتربها جزًء� ل يتجز�أ من �لن�سق �لديني.

ا يقوم على تكرمي �لقدي�س و�لحتفاء به، وهو فر�سة لإقامة �ل�سعائر  ا دينيًّ 5- ويعترب �ملولد عيًد� �سعبيًّ
وتعميد  �ل�سموع  و�إيقاد  �لنذور  وتقدمي  و�ل�سالة  �لربكة  ونو�ل  �لكبري  �جلمع  و�سط  �لدينية 

�لأطفال.

�لطبقات  ل�سلوك  �مللزمة  و�لعاد�ت  و�لتقاليد  �لأعر�ف  قيد  فر�سة لالنفالت من  �ملو�لد  تعترب   -6
�ل�سعبية. فهناك �ملر�أة �لريفية �لتي تذهب للمولد، وتقيم يف خيمة على مر�أى من �لعابرين، 
وتذهب يف نزهة للت�سوق متخلية عن حيائها وخجلها، وكذلك �لبنات �لريفيات فهن يتزين 
هذ�  يعترب  ل  �ملولد  هذ�  ظل  ففي  �لت�سوق،  �سر�دقات  بني  نزهة  يف  وي�سرن  و��سحة  ب�سورة 
كانت  كذلك  هذ�.  منع  على  و�لتقاليد  �لأعر�ف  تعمل  قريتهم  يف  حني  يف  معيًبا  �ل�سلوك 
�أن  �عتقادهم  يف  ولكن  قد�سي،  مبكان  تليق  ل  �أ�سياَء  متار�س  �ملا�سي  يف  �ل�سعبية  �لطبقات 
فهم  �ليومي،  و�لروتني  وقارهم  عن  يتخلون  فهم  للرتويح؛  منا�سبة  فهي  مت�سامح،  �لقدي�س 

يرق�سون ويغنون وميار�سون �لألعاب ويفرت�سون �لأر�س ويق�سون �أوقاًتا مرحة. 

7- تعترب �ملو�لد منا�سبة �جتماعية لتوطيد �لعالقات �لجتماعية بني �لأهل و�لأقارب و�لأ�سدقاء، 
كما تكون فر�سة منا�سبة للم�ساهرة.

وتقدمي  و�ل�سر�ء  �لبيع  فيها  يتم  حيث  و�لقت�سادي؛  �لتجاري  للن�ساط  منا�سبة  �ملو�لد  تعترب   -8
�لنذور.

ا كبرًي� للكني�سة �أو للدير؛ فهي حتافظ عليه م�ستغلة هذه �ملنا�سبة لتقدمي  9- تقدم �ملو�لد مك�سًبا ماديًّ
وتالوة  �لدينية  و�خلطب  و�لعظات  �ليومية  �لقد��سات  �إقامة  من  للز�ئرين  �لروحية  �خلدمات 

�لأحلان و�لرت�نيم. 

�لتنقل بني  �لبائعني؛ حيث يعتمد عملهم على  10- تعترب �ملو�لد م�سدر رزق وعمل لكثري من 
�ملو�لد �مل�سيحية و�لإ�سالمية طو�ل �لعام.



الف�سل الثالث
مفاهيم نظرية

	 املعجزة•

	 مفه�م الربكة•
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�لتعريفات  ب�سرد  قمنا  �لقدي�سني،  مو�لد  عن  ببحثنا  ومرتبًطا  ا  هامًّ مو�سوًعا  �ملعجز�ت  كانت  ملا 
و�ملفاهيم �خلا�سة باملعجز�ت، وبالرغم من �سدق رو�يات �ملعجزة لدى �أ�سحابها �لتي حدثت معهم، 
ة وحتاليل قبل �ملعجزة وبعدها؛ فاإن �لبع�س �لآخر ينكرها ويرجعها  ويثبتون ذلك باأدلة طبية من �أ�سعَّ

�إىل �ل�سدفة و�ل�سفاء بالإيحاء.

�إنها  يقولون  �سورة  ور�ء  �لبع�س  يجري  »�إذ  يقول:  �إذ  �لثالث،  �سنودة  �لبابا  لقد��سة  ر�أي  وهناك 
تن�سح زيًتا،�أو متثال يبكي، �أو ينزف دًما، �أو �سيء ن�سربه فن�سفى..... �إلخ. وهذ� كله �إلغاء للعقل، و�إن 
كان ل يلغي �إمكانية �أن ي�سمح �هلل مبعجز�ت حقيقية فعاًل، فوق �لعقل، لتمجيد ��سمه وقدي�سيه، مثل 
�إنقاذنا  ظهور �ل�سيدة �لعذر�ء، ومعجز�تها �ليومية مع �أولدها، وكذلك عمل �ملالئكة و�لقدي�سني يف 
فح�س  جلنة  من خالل  ذلك  يكون  و�أن  مدعاة،  ولي�س  حقيقية  معجز�ت  تكون  �أن  �ملهم  ورعايتنا. 

ا.)1) وتق�سي حقائق معتمدة كن�سيًّ

ويف هذ� �لبحث قمنا بو�سع و�سرد بع�س �لتعريفات للمعجزة، �أهد�ف �ملعجزة وخا�سة معجز�ت 
�لقدي�سني م�ستندين �إىل �لكتاب �ملقد�س، ثم قمنا بتحليل بنائي للمعجز�ت )مورفولوجيا �ملعجزة) 

ا للمعجزة ذ� تنويعات خمتلفة. و��سعني يف �لنهاية منًطا عامًّ

وقد ركزنا يف حتليلنا على معجز�ت �ل�سفاء ملا لها من �أهمية كربى يف حياة �لنا�س، و�لتي متالأ كتب 
�ملعجز�ت و�ملنت�سرة ب�سورة غري عادية يف بيوت �لأقباط، و�لتي ل يخلو �أي بيت منها.

املعجزة
هناك �آر�ء كثرية تناولت �إعطاء تعريف �أو مفهوم حول �ملعجزة، ومن هذه �لآر�ء:

	 �ملعجزة هي عمل جتريه �لقوة �لإلهية، لغر�س �إلهي، بو�سيلة لي�ست يف متناول �لب�سر، و�ملعجزة •
�سميت هكذ�؛ لأن �لإن�سان يعجز عن �سنعها من ذ�ته بدون �ل�ستعانة بالقوة �لإلهية.

	 فيه • وتوقظ  �لعجب،  �لإن�سان  يف  تثري  �ملاألوف،  عن  وتخرج  عادية،  غري  حادثة  هي  �ملعجزة 
�لإح�سا�س بالرهبة.

�لأنبا مو�سى، امل�سيحية والغيبيات )]�لقاهرة[: �أ�سقفية �ل�سباب، 2005): 23.  - 1
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	 �ملعجزة هي عمل خارق للقوة �لإلهية يفوق �لقوى �ملعتادة �لطبيعية �أو ميثل �ختالًفا حم�سو�ًسا •
عن قو�نني �لطبيعة �ملعروفة، تربهن على �أن �هلل هو �ل�سانع لكل �لقو�نني، وهو �مل�سيطر عليها، 

و�لقادر على �لتعامل معها ح�سبما ير�ه مالئًما.

	 عرف »وب�سرت« �ملعجزة باأنها حادثة �أو تاأثري يف �لعامل �ملادي يخالف �لقو�نني �ملتعارف عليها •
هو  ملا  �أو خمالف  �ساذ  �لعادي،  فوق  �لقو�نني، حادث  بهذه  معرفتنا  على  ي�سمو  �أو  للطبيعة 

معتاد، م�سدره قوة �أ�سمى من �لب�سر.

	 �ملعجزة هي حادثة حتدث بقوة �إلهية، تخرتق جمرى �لطبيعة �لعادي وتثبت �إر�سالية من جرت •
على يديه �حلادثة.

وهي فوق �لطبيعة �ملاألوفة، ولكنها لي�ست �سدها، وهي حتدث بتوقف نظم �لطبيعة ولكنها ل تلغي 
تلك �لنظم، ويق�سد بها �إظهار �لنظام �لذي هو �أعلى من �لطبيعة، �لذي يخ�سع له نظام �لطبيعة نف�سه، 
وملا كان �هلل هو �لقوة �لوحيدة فوق �لطبيعة و�ملت�سلط عليها، فهو �لوحيد �لقادر على �سنع �لعجائب به 

�أو بالذين ُينيط بهم ذلك.

�لعمل  تغري  �أو  �إيقاف  من خالل  �لإلهية  �ملقدرة  يظهر  عمل  باأنها  �ملعجزة  فلو«  »�أنتوين  وعرف 
�لعتيادي لقو�نني �لطبيعة. 

للطبيعة،  �ملعتادة  �لقوى  يفوق  �لإلهية  للقوة  خارق  عمل  �أنها  هو  للمعجزة  �لكتابي  �لت�سور   -1
ويحدث يف تناغم مع �أهد�ف �لإعالن.

»يذكر« ريت�سارد.ل. يورنيل �ل�سفات �خلم�س �لتي متيز �ملعجزة، وهي: 
1- حتدثها قوى �هلل 

2- موؤقتة   
3- ��ستثنائية                  

4- خارقة �مل�سار �لطبيعي للطبيعة
5- بغر�س �إظهار �أن �هلل عامل يف �لتاريخ. 
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اأهداف املعجزة 
1- �إعالن �هلل عن ذ�ته يف �لعهد �لقدمي.

2- دليل على �سدق �لكتاب �ملقد�س، و�أنه موحى به من �هلل، وبدون �ملعجز�ت ي�سري �لكتاب 
�ملقد�س كاأنه كتاٌب عادي. ويقول »هربرت لوكري«: و�ملعجز�ت كجزء ل يتجز�أ من �لكتاب 
�ملقد�س تقدم �لدليل على �أنه كلمة �هلل �ملوحى بها. ولول ما يت�سمنه من �ملعجز�ت، ل ن�ستطيع 

�أن نقبله ككتاب غري عادي، فاملعجز�ت دليل قاطع على �أنه من عند �هلل.

3- �إظهار جمد �هلل. 

4- لتقريب �لنا�س �إىل �هلل. 

�أ�سا�سي من �أهد�ف �ملعجزة، ويقول �لقدي�س �أغ�سطينو�س: �ملعجز�ت  5- �لإميان باهلل كهدف 
تقودنا لالإميان.

6- لل�سهادة للحق و�سحة �لعقيدة.

7- �إظهار حتنن �هلل على �لب�سر من �سفاء �أمر��س... �إلخ.

وتعتقد �مل�سيحية �أن �لذي يجري �ملعجز�ت هو �هلل بذ�ته �أو بو��سطة مالئكته �أو رجاله �لقدي�سني.

�لقدي�سني،  رجاله  بو��سطة  �هلل  �أجر�ها  �لتي  �ملعجز�ت  �لقدمي)  )�لعهد  �ملقد�س  �لكتاب  ويذكر 
مثل: �ل�سربات �لع�سر، و�سق �لبحر �لأحمر، و�ملعجز�ت �لتي حدثت لبني �إ�سر�ئيل يف برية �سيناء 

بو��سطة مو�سى �لنبي، و�سقوط �أ�سو�ر �أريحا، وقوف �ل�سم�س بو��سطة ي�سوع.... �إلخ. 

ويذكر �لإجنيل )�لعهد �جلديد):

مرمي  من  ولدته  �إىل  بالإ�سافة  �ملثال،  �سبيل  على  فقط  معجزة  بعمل 35  قام  �مل�سيح  �ل�سيد  �أن 
و�لآباء  ع�سر  �لثني  لتالميذه  �أعطاه  �لذي  �ل�سلطان  �إىل  بالإ�سافة  �لأمو�ت،  من  وقيامته  �لعذر�ء، 

�لر�سل من �سفاء �أمر��س و�إخر�ج �سياطني. 
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»ودعا تالميذه �لثني ع�سر، و�أعطاهم قوة و�سلطانًا على جميع �ل�سياطني و�سفاء �أمر��س«.

�أيدي �لآباء �لر�سل و�سار خوف على كل نف�س،  )لو 9: 1- 2) وجرت معجز�ت عديدة على 
وكانت عجائب و�آيات كثرية جترى على �أيدي �لر�سل« )�أع 4: 43).

ولي�س �لتالميذ و�لر�سل فقط هم �لذين يجرون �ملعجز�ت؛ ولذلك �سنع ��ستفانو�س وهو لي�س من 
�لر�سل �لآيات و�لقو�ت، و�سنع برنابا وبول�س قو�ت غري معتادة.

وجاء يف د�ئرة �ملعارف �لكتابية »ومن �ملوؤكد �أن �هلل قادر على كل �سيء، ي�ستطيع �أن مينح عبيده 
يف �أي وقت �لقدرة على �سنع �ملعجز�ت �ليومية ح�سب �إر�دته«.

�لقدي�س  يد  على  �ملقطم  جبل  نقل  مثل:  عظيمة،  معجز�ت  �لقبطي  �لتاريخ  ذ�كرة  لنا  وحتفظ 
�إبريل   2 مرمي يف  �لعذر�ء  �ل�سيدة  ومعجز�ت جتلي  �لفاطمي،  �هلل  لدين  �ملعز  �خلر�ز يف عهد  �سمعان 
1968 على قباب كني�ستها بالزيتون، و�سهد بذلك �مل�سلمون و�مل�سيحيون، وكثري من وكالت �لأنباء 

�ملحلية و�لعاملية، وكذلك �جلر�ئد �مل�سرية بكل �أنو�عها و�لعاملية �أي�ًسا. 

م�سطلح قدي�ض
مل ترد ب�سورة �ملفرد �إل مرتني يف �لكتاب �ملقد�س، وهي تطلق على �لذين ح�سلو� من �لب�سر على 
�سيء من �لقد��سة؛ »لأن هريود�س كان يهاب يوحنا �ملعمد�ن عاملًا �أنه رجل بار وقدي�س«)1) »�سلمو� 
على كل قدي�س يف �مل�سيح )ي�سوع)«.)2) ويظهر من �آيات �لكتاب �ملقد�س �أن جميع �ملوؤمنني بامل�سيح 

قدي�سون؛ مبعنى �أنهم قد نالو� �خلال�س وقد �متالأو� بالروح �لقد�س.)3)

وهناك فرق بني قدو�س �لتي تطلق على �هلل فقط، وبني قدي�س �لتي يت�سف بها �لإن�سان متى كان 
من �لقدي�سني؛ »لأنه مكتوب كونو� قدي�سني لأين �أنا قدو�س«)4).

»مرق�س«، يف اإ�سحاح 6: عدد 20.  - 1

»ر�سالة فيلبي«، يف اإ�سحاح 4: عدد 21.  - 2

قام��ض الكتاب املقد�ض، طـ. 7 )�لقاهرة: د�ر �لثقافة، ]1997[(: 719.  - 3

»ر�سالة بطر�س �لأوىل«، يف اإ�سحاح ): عدد 16.  - 4
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و�لقدي�س هو �ل�سخ�س �لذي فرز نف�سه عن �ل�سر بعملية �لتقدي�س �لتي ت�ستمر طيلة حياته، وهو 
�ل�سخ�س �لذي ي�سري نحو هدف و�حد وهو �مل�سيح.

و�لقدي�سون هم رجال �هلل �لأتقياء �لذين �سارو� ح�سب تعاليم �لكتاب �ملقد�س، وكر�سو� حياتهم 
للم�سيح، و�سلكو� يف �لف�سيلة �إىل �أعلى درجاتها، ومنهم من ��ست�سهد على ��سم �مل�سيح، و�أعطى لهم 

�هلل مو�هب لعمل معجز�ت با�سمه.

و�لقدي�سون �سمحو� باأن ت�سفك دماوؤهم لأجل حمبة �مل�سيح، فاأ�سبح لهم د�لة �أمام �لرب و�سيقبل 
�سفاعتهم؛ فاإذ� عبد �إن�سان �لرب و�سلى �إليه با�سم �أحد �لقدي�سني ف�ستقبل �سالته.

و�لقدي�س هو مبثابة �سديق يعرف �هلل �أف�سل مما تعرفه �أنت، وميكن �أن ت�ساأله بدرجة �أو باأخرى �أن 
يقدمك ويو�سي �لرب بك.

�أن يقوم بدور �لو�سيط بني �هلل و�لإن�سان )�ملعتقد �ل�سعبي). وهوؤلء �لقدي�سون  و�لقدي�س ممكن 
ي�ساندوننا يف حياتنا �ليومية، وهم م�سدر عز�ء و�سجاعة يف �ساعات �ل�سيق، ويقدم لهم �لنا�س �لنذور 

و�لأ�ساحي ويت�سفعون بهم.

م�رف�ل�جيا املعجزة )التحليل البنائي للمعجزة) 
45 12

3
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بها  متر  �لتي  و�خلطو�ت  لها،  )مورفولوجيا)  �خلارجي  �ل�سكل  ودر��سة  �ملعجزة  بتحليل  قمنا  فاإذ� 
�ملعجزة، و�ملق�سود هنا )معجز�ت �لقدي�سني)، وذلك من خالل قر�ءة و�سماع مئات �ملعجز�ت �لتي 
متالأ كتب �لكني�سة �لقبطية، وبالنظر �إىل �لر�سم �ملبني �أعاله، ن�ستطيع �أن نو�سح �ملر�حل �لتي متر بها 

�ملعجزة: 

املرحلة االأوىل: )1-2) ]�حلياة �لطبيعية[

وفيها يكون �ل�سخ�س يف حالته �لطبيعية، وي�سلك حياة هادئة دون �أن يعكر �سفوه �أي �سيء. 

املرحلة الثانية: )2–3) ]بد�ية �لأزمة[

�أو تعرت�سه، و�لتي من �ساأنها  �أو �مل�سكلة �لتي تو�جهه  عند �لنقطة رقم )2) حتدث بد�ية �لأزمة 
�أ�سكاًل عديدة و�سوًر�  �لتي كان ي�سلكها قبل �لأزمة. وتاأخذ �لأزمة  �أن تعكر �سفو حياته �لطبيعية 
خمتلفة؛ فقد تكون مر�ًسا معيًنا �أ�سابه فجاأة، �أو م�سكلة عميقة، �أو روًحا �سريرة لب�سته، �أو حادثة معينة، 
�أو م�سكلة �سادفت �لأ�سرة، �أو م�سكلة يف �لعمل... �إلخ. ويبدو ل�ساحب �لأزمة �أن م�سكلته �أو مر�سه 

لي�س له حل �أو عالج. 

و�مل�سار )2-3) ميثل )هبوط) �ملنحنى �لطبيعي حلياته، وياأخذ �سكل �لهبوط )�حلزن – �ل�سيق – 
�لكرب – �لأمل). 

ويبد�أ �ساحب �لأزمة يف هذه �ملرحلة يف جتريب �حللول �ملنطقية و�لعقلية و�لبحث عن �لأ�سباب 
كانت  و�إذ�  �لعالج،  وياأخذ  للطبيب  يذهب  فاإنه  مر�ًسا  كان  فاإذ�  له،  �لتي حدثت  �لأزمة  هذه  حلل 
�أو مت  �مل�سكلة  و�إذ� مت حل  منا�سبة،  ير�ها  �لتي  بالطرق  ويحاول حلها  باأ�سبابها  ياأخذ  فاإنه  ما  م�سكلة 

�ل�سفاء من �ملر�س فال د�عي للمعجزة وعندها ل يكون للمعجزة وجود.

وميثل منحنى �لهبوط لأ�سفل �زدياد �لأزمة تعقيًد� )�لنقطة 3)، وقد يكون حل �مل�سكلة هو نف�سه 
�إجر�ء عملية جر�حية في�سعر �ملري�س بخطورة  فاإن �حلل �ملطروح هو  �أكرب، ففي حالة �ملر�س  م�سكلة 
�لعملية و�حتمالية ف�سلها و�حتمالية فقد�ن حياته خاللها، ورمبا ي�ساعد على ذلك خرب�ت �أليمة �سمع 
عنها �ملري�س من �لآخرين �أثناء �إجر�ء عمليات جر�حية لهم، و�أحيانًا �أي�ًسا �خلوف نف�سه يكون عاماًل 

موؤثًر�. 
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وقد يكون هناك مر�س يعجز �لطب عن عالجه، مثل: �لعقم، �أو �ل�سرطان، �أو �أمر��س �أخرى لي�س 
لها عالج. وهناك �أي�ًسا �أزمات كثرية لي�س لها حل، ورمبا ي�ساعد على تفاقم �لأزمة عجز مادي، �أو عجز 

طبي، �أو جهل، �أو �أعر�ف وتقاليد.

املرحلة الثالثة: )3-4) ]طلب �لقدي�س[

بعد و�سول �لأزمة �إىل �أق�سى درجة من �لتعقد، و�لتي منثلها بالنقطة رقم )3) يبد�أ �ل�سخ�س يف 
�ملنحنى يف  يبد�أ  �ملرحلة  هذه  ويف  �أزمته،  له  ليحل  للقدي�س  و�ل�سالة  �ل�سالة هلل  �أو  �لقدي�س  طلب 
�ل�سعود؛ حيث ميثل �سعود �ملنحنى �لجتاه نحو �ملعجزة و�سمو �ل�سخ�س يف حالة من �ل�سالة �حلارة 

من �أجل �ل�سفاء �أو من �أجل حل �لأزمة.

وطلب �لقدي�س هنا له عدة �أ�سكال: كمن يقف �أمام �أيقونة �لقدي�س وي�سلي حلل �أزمته، �أو هو 
يقر�أ كتابًا عن حياة �لقدي�س ومعجز�ته، �أو يت�سفع به، �أو �أنه ي�سمع عنه من �لآخرين عن قوته و�سفائه 
لالأمر��س، �أو يزور كني�سته �أو ديره وي�سلي هناك. ويعتقد كثري من �لأقباط �أن طلب �ل�سخ�س يكون 
�أقوى يف مكان �لقدي�س �ملوجود فيه رفاته �أو على مذبحه �أو �أمام مق�سورته، وقد تكون �سورة �سغرية 
للقدي�س )متثل �لقدي�س نف�سه) مما يحتفظ بها �لأقباط يف )حافظة نقودهم، �أو يل�سقونها على مكاتبهم 
�أو يعلقونها يف �سيارتهم �أو �سورة كبرية يف بيوتهم) ول يخلو بيت �أي قبطي من �أكرث من �سورة لأي 
قدي�س، وخا�سة �لقدي�سة �لعذر�ء مرمي بالإ�سافة �إىل �لقدي�س �ل�سفيع لالأ�سرة، ويتم مناجاة �لقدي�س 

�إما يف �سورة طلب ورجاء حلل �لأزمة و�إما يف �سورة عتاب على ن�سيان �لقدي�س له.

ويدخل يف هذ� �أي�ًسا �أخذ �لأ�سياء �لتي يعتقد فيها بقد��ستها من قبل �لقدي�س، مثل: �أخذ رمال 
من دير �لقدي�س �أو ماء، �أو �سورة بها �أثر من حنوط �لقدي�س، وغريها من طقو�س �لربكة �لتي هي �أي�ًسا 
للكني�سة  �لد�ئم  و�لذهاب  �حلارة  بال�سالة  �ل�سعود  �ملنحنى يف  وياأخذ  �ملر�س،  ت�سفي  �أن  �ساأنها  من 
لي�س لطلب �لقدي�س �ملق�سود فقط، بل لطلب كل �لقدي�سني، ويطلب �ل�سخ�س من �لآخرين �ل�سالة 

لأجله.

بكل  نحوه  و�ل�سعي  �لقدي�س  طلب  يف  �لإيجابي  �لجتاه  �أو  )�لفعل)  على  �ملرحلة  هذه  وتبنى 
�لو�سائل، وهناك بع�س من �لرجال �لأتقياء �لأحياء و�مل�سهود لهم مبعجز�تهم، يذهب �إليهم �أ�سحاب 

�لأزمة.
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املرحلة الرابعة: )4-5) ]حدوث �ملعجزة[

عند �لنقطة )4) �لتي متثل حدوث �ملعجزة: 

فبعد �سالة حارة وطلبة قوية و�سمو روحي ي�ستجيب �لقدي�س حلدوث �ملعجزة. وهناك عدة طرق 
حتدث بها �ملعجزة، ولكنها تنويعات خمتلفة ل�سورة و�حدة، فكاأن يتم �إجر�ء عملية جر�حية يقوم بها 
�لقدي�س للمري�س �أثناء �لنوم وبعدها يعافى متاًما، وتظهر �آثار �ملعجزة عن طريق وجود �سلبان مطبوعة 
على مالب�س �ملري�س، �أو وجود )قطن و�سا�س) �أو وجود �سورة للقدي�س على مالب�س �ملري�س، ويرى 
ا �أو عمل  �ملري�س �أثناء نومه �أن �لقدي�س �أتى �إليه و�أجرى له �لعملية، وللتاأكيد يجري �ملري�س فح�ًسا طبيًّ
�أ�سعة، �أو �إذ� كان �أعمى يب�سر، و�إذ� كان به �سلل ي�ستطيع �أن مي�سي، و�إذ� كان هناك عقم فبعد زيارة 
�إذ� كانت هناك م�سكلة  �أو  �لقدي�س يف كني�سته ويقوم ب�سالة حارة حتدث �ملعجزة ويحدث �حلمل. 
ما فبعد �لطلبة حتل �مل�سكلة يف وقتها �ملنا�سب، وقد ي�ساعد على ذلك وجود �لأ�سخا�س �مل�سهود لهم 
– ب�سفاعة  �ستحل  م�سكلتك  �هلل  �ساء  �إن  �لأزمة  �أو �ساحب  �مل�سكلة  ل�ساحب  فيقولون  بالقد��سة، 
�لقدي�س مار جرج�س ربنا �سيعطيك ولًد� – زي �ليوم هاتيجي �لدير ومعاك �سنودة – جرج�س – 

�لبابا كريل�س ي�سفيك)، وبعدها تنفك �لأزمة.

ويف حالة ما �إذ� كان هناك �أمل �أو جرح يف منطقة معينة فاإنهم مييلون �إىل ��ستخد�م �سورة �أو رمل 
مقد�س �أو زيت مقد�س من كني�سة قدي�س معني وبعدها يتم �ل�سفاء.

�إيجابي يف  �أو حدوث �ملعجزة. وبعد �ملعجزة يحدث تغري  و�لنقطة رقم )4) متثل �نفكاك �لأزمة 
عالقته باهلل وعالقته بالقدي�س، �أو رمبا يعود �إىل حالته �لطبيعية �ملرحلة �لأوىل )2-1).

ويعترب كتاب فالدميري بروب »مورفولوجيا �حلكاية �ل�سعبية« �أحد �ملعامل �لرئي�سية لالجتاه �لبنائي 
يف در��سة �حلكاية �ل�سعبية �خلر�فية، و�أول من زعم �إمكان رد �لرو�يات �ملختلفة للحكايات �ل�سعبية 
�لتي  �مل�سرتكة  �لتيمات  عن  بالبحث  بروب  و�هتم  وفريد.  و�حد  ق�س�سي  �أ�سل  على  تنويعات  �إىل 
يتكرر ظهورها يف تلك �حلكايات باأ�سكال و�سور خمتلفة، و��ستخدم يف حتليله مبد�أي �لتماثل و�لتكر�ر 

�للذين ��ستعان بهما ليفي �سرتو�س بعد ذلك يف در��سته لأ�ساطري �لهنود �حلمر.
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ومن خالل در��سته ك�سف عن �إحدى وثالثني وظيفة توؤلف عنا�سر ثابتة يف �حلكايات �ل�سعبية.)1)

وعلى غر�ر �لتحليل �لبنائي للحكاية �ل�سعبية ن�ستطيع �أن نكمل حتليلنا �لبنائي للمعجزة: 

�ختلف  ومهما  �لأحد�ث  �ختلفت  مهما  �ملعجز�ت  يف  ظهورها  يتكرر  �لتي  �لثابتة  �لتيمات 
�لأ�سخا�س و�لأماكن و�لقدي�سون.

وتتكون هذه �لتيمات �لتي �أ�سماها فالدميري بروب وظائف، و�لتي ميكن �أن نطلق عليها مر�حل بناء 
�ملعجزة من:

�أن حدث....... )، ويف كثري من  �إل  �لطبيعية كمن يذكر )كانت حياتنا هادئة  1- مرحلة �حلالة 
رو�يات �ملعجز�ت ل تذكر هذه �ملرحلة بل تبد�أ يف �ملرحلة �لثانية مبا�سرة.

2- مرحلة بد�ية �لأزمة �أو مرحلة �لهبوط �أو ميكن ت�سميتها مرحلة �لفقد، وهذه هي �ملرحلة �لأ�سا�سية 
)�أُ�سبت –  مثل  �لفقد  تنم عن  باأفعال  وحتدد  �أ�سا�سية  تيمة  وهي  �ملعجزة،  عليها  تقوم  �لتي 
هذه  تتكون  �أن  وميكن  – مر�ست)،  من  �أعاين  – كنت  باأمل  – �سعرت  مل�سكلة  تعر�ست 

�ملرحلة من 3 خطو�ت، وهي:

�أ- بد�ية �لأزمة. 

ب- �لبحث عن حل للم�سكلة بالطرق �لعلمية و�ملنطقية و�لأخذ بالأ�سباب.

جـ- يبدو فقد�ن �لأمل من حل هذه �لأزمة. 

3- مرحلة طلب �لقدي�س )مرحلة �ل�سعود). وفيها يتم �ل�سالة و�لت�سفع بالقدي�س وطلب �ملعجزة. 

 – للكني�سة  – ذهبت  – عاتبته  �لقدي�س  – طلبت من  )�سليت  �لآتية  �لأفعال  فيها  وحتدث 
 – بزيت  دهنت ج�سمي  بالقدي�س-  – ت�سفعت  �لقدي�س  معجز�ت  كتاب  – قر�أت  للدير  ذهبت 

و�سعت �سال �لقدي�س– �سربت ماء – و�سعت �أ�سفل �ملخدة كتاب معجز�ت �لقدي�س).

4- مرحلة حدوث �ملعجزة )�لنفر�ج ) وفيها حتدث �ملعجزة بو��سطة �لقدي�س وتاأخذ �أفعاًل تنم عن 

�أحمد �أبو زيد، ال�اقع واالأ�سط�رة، مكتبة �لدر��سات �ل�سعبية 71 )�لقاهرة: �لهيئة �لعامة لق�سور �لثقافة، 2002): 36.  - 1
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حل �لأزمة، مثل )�ُسفيت – فتحت عيني – ز�ل �لأمل – قال يل �لقدي�س – �أجنبت – 
خرجت بر�ءة – قمت)

وميكن �أن نلخ�س �لتيمات �أو وظائف �ملعجزة �أو مر�حل �ملعجزة كالآتي:

1- حياة هادئة. 

2- �لفقد �أو بد�ية �لأزمة. 

3- �لبحث عن حل للم�سكلة بالطرق �لطبيعية. 

4- يبدو �أن �مل�سكلة �أو �لأزمة لي�س لها حل. 

5- طلب �لقدي�س و�ل�سالة �حلارة.

6- حدوث �ملعجزة.

7- تاأكيد للمعجزة. 

8- متجيد �هلل و�لقدي�س. 

من هذه �لتيمات نخل�س �إىل منوذج عام للمعجزة ذي تنويعات خمتلفة تتكرر وتتتابع فيها هذه 
لكل  و�حًد�  منًطا  لتوؤلف  و�لقدي�سون،  و�لأ�سخا�س  و�لأحد�ث  �لأماكن  �ختلفت  مهما  �لتيمات 

معجز�ت �لقدي�سني.
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مفه�م الربكة 
يرتبط مفهوم �لربكة ببحثنا هذ� )مو�لد �لقدي�سني) ملا فيه من �أ�سياء كثرية ميار�سها �لز�ئر يف مو�لد 
�لقدي�سني بهدف �حل�سول على �لربكة، �بتد�ًء من زيارة دير �لقدي�س �لأنبا �سنودة )مو�سوع �لبحث)، 
�لتي تعترب يف حد ذ�تها هدًفا للح�سول على �لربكة، و�ل�سالة د�خل �لدير �أمام مق�سورة �لقدي�س �أو 
�أمام �أيقونته، �أو �إيقاد �ل�سموع �أمام �أيقونات �لقدي�سني �ملوجودة بالدير، وكتابة �لر�سائل للقدي�س وكتابة 
�لربكة يف حل م�ساكلهم  �لقدي�س ومينحهم  ين�ساهم  �لأيقونة حتى ل  بال�سمع على زجاج  �أ�سمائهم 
و�سفائهم، ومل�س �لأيقونة باليد ثم تقبيل �ليد، �أو كما ر�أيت ت�سع �مر�أة كبرية يف �ل�سن طرف �ل�سرت 
�ملعلق �أمام �لهيكل و�ملوجود عليه �سورة �لقدي�س على ر�أ�سها، �أو مل�س �ل�سليب و�لأيقونة - يف زفة 
�لأيقونة - حيث يتد�فع �ملئات حول �ل�سليب و�لأيقونة ملجرد مل�سها وبذلك يح�سلون على �لربكة. 
�أي�ًسا �أخذ حفنة من رمال جبل �لأنبا �سنودة ور�سها يف �لبيوت ملنع �لعقارب و�حليات، كذلك �سر�ء 
�أي �سيء من �لدير من هد�يا؛ فول، حم�س، �أ�سرطة كا�سيت، حلم �لنذور، لعب، �سور للقدي�س... �إلخ.

كل هذه �لأ�سياء متار�س بهدف �حل�سول على �لربكة. كذلك �ملبيت د�خل �سحن �لدير �خلارجي 
بهدف �ل�سفاء من �لأمر��س، �أي�ًسا طقو�س �لدحرجة على جبل �لأنبا �سنودة بهدف �حلمل و�لإجناب، 

و�سالة �لرهبان �ملوجودين بالدير وو�سع �أيديهم على �لز�ئرين؛ وذلك بهدف �إعطائهم �لربكة.

و�لربكة تعني يف مفهومها �ل�سعبي زيادة يف �خلري، و�سعة يف �لرزق، و�سفاء من �لأمر��س، و�حلمل 
�لطويل،  و�لعمر  �ملر�س،  �سر  و�تقاء  و�لعافية  و�ل�سحة  �ل�سر،  من  و�لتقاء  �ساحلة،  وذرية  و�لإجناب، 

و�لفرح، و�ل�سالم، وزيادة �ملح�سول، وزيادة �ملمتلكات، و�لك�سب �ملادي، و�لزو�ج �ل�سالح.  

ولكن من �أين �أتى هذ� �ملفهوم وما �رتباطه بكلمة �لربكة؟ )قد وردت �لكلمة يف �لعهد �لقدمي ما 
يقرب من 400 مرة، فكلمة بركة هي كلمة عربية �لأ�سل). 

ونرى �أن ��ستخد�م �لربكة يف �لعهد �لقدمي كما يلي:

1- �هلل يبارك �لإن�سان و�خلليقة 

يحر�س �لعهد �لقدمي يف كل �أ�سفاره على �أن يقدم �هلل د�ئًما باعتباره �لوحيد �لذي ميلك �لربكة 
ويعطيها، فهو »�ملبارك وحده« فكل بركة هي م�ستمدة من �هلل.
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وهناك بع�س ن�سو�س �لآيات �لتي تو�سح مفهوم �لربكة يف �لعهد �لقدمي »و�أقطع معهم عهد �سالم 
و�أجعلهم وما  �لوعور،  �لربية مطمئنني وينامون يف  �لرديئة من �لأر�س في�سكنون يف  �لوحو�س  و�أنزع 
حول �أكمتي بركة، و�أنزل عليهم �ملطر يف وقته فتكون �أمطار بركة، وتعطي �سجرة �حلقل ثمرتها وتعطي 

�لأر�س غلتها« )حز 34: 20 – 27).

�لعهد  �إلهك  �لرب  بها يحفظ لك  �أنكم ت�سمعون هذه �لأحكام وحتفظون وتعملون  �أجل  »ومن 
و�لإح�سان �للذين �أق�سم لآبائك، ويحييك، ويباركك، ويكرثك، ويبارك ثمرة بطنك، وثمرة �أر�سك، 
قمحك، وخمرك، وزيتك، ونتاج بقرك، و�إناث غنمك؛ ل يكون عقيم ول عاقر فيك ول يف بهائمك 

ويرد �لرب عنك كل �أمر��س م�سر �لرديئة« )تث 7: 12 – 15) 

»مبارًكا تكون يف �ملدينة ومبارًكا تكون يف �حلقل، مباركة تكون �سلتك ومعجنك، مبارًكا تكون 
�إليه يدك،  ما متتد  بالربكة يف خز�ئنك ويف كل  �لرب  ياأمر  يف دخولك ومبارًكا تكون يف خروجك، 
ويزيدك �لرب خرًي� يف ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة �أر�سك – تكون يف �لرتفاع فقط ول تكون 
يف �لنحطاط – �إذ� �سمعت لو�سايا �لرب �إلهك �لتي �أنا �أو�سيك بها �ليوم لتحفظ وتعمل )تث 28: 

 .(13 – 30

فم  هنا ككلمة �ساحلة �سادرة من  فالربكة  �لقدمي،  �لعهد  �لربكة يف  مفهوم  تو�سح  �لآيات  فهذه 
�لرب، �سملت يف فعلها �ل�سماء و�لأر�س وقو�نني �لتكاثر و�لولدة يف �لإن�سان و�لبقر و�لغنم، وقو�نني 
�ملعجنة، وكل �حلو�ئج و�لأ�سياء  �لذي ميالأ  �ل�سلة، و�لعجني  �لذي ميالأ  �لكميات و�لأعد�د يف �خلبز 
د�خل �ملخازن ثم �سملت �لكلمة يف فعلها �ملر�سلة �إليه كل ظروف و�أحو�ل حركة �لإن�سان يف �لدخول 

و�خلروج و�مل�سري و�حلرب، و�مل�ستوى �لجتماعي بني �لنا�س.

�لقو�نني �لطبيعية هنا ذللت وظهرت طائعة خا�سعة لكلمة �هلل، لقد �أوقفت �لطبيعة عن �أن تعطي 
�إخفاقات �أو تناق�سات �أو تقلبات، فال عقر ول عقم ول ت�سويه ول كو�رث ول جفاف ول �أمر��س.

ومبقت�سى كلمة �لربكة �لفعالة �ل�سادرة من �هلل �أخذت �لطبيعة �أمًر� لتنفك عن حدود قو�نينها �لعاملة 
بها بح�سب �خللق، لتعطي �أعد�ًد� و�أرقاًما وكميات و�أنو�ًعا �أكرث مما تتحكم فيها قو�نني �لور�ثة و�لتكاثر 
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و�لغذ�ء و�لبيئة و�جلو !! �أي بد�أت �لطبيعة تك�سف عن �لنامو�س �لفائ�س �مل�ستقر يف طبيعتها �جلديدة.)1)

ومن �لآيات �ل�سابقة �أي�ًسا ن�ستنتج �سروط من حتل عليهم �لربكة: 

من �أجل �أنكم ت�سمعون هذه �لأحكام وحتفظون، وتعملون بها..........

�إذ� �سمعت لو�سايا �لرب �إلهك �لتي �أنا �أو�سيك بها �ليوم لتحفظ وتعمل..........

ومن هذ� يت�سح �أن �لربكة يف �لعهد �لقدمي م�سروطة ومقرتنة بطاعة �لو�سية. 

يقول �لأب متى �مل�سكني: 

لرءو�س  وح�سب  �ملاديات  د�ئرة  ويف  حمدودة،  ب�سورة  �إمنا  �لربكة  من  �سيًئا  ��ستبقى  �هلل  �إن 
�لب�سرية �لأو�ئل نوح و�إبر�هيم و�إ�سحاق ويعقوب ويو�سف ومو�سى ود�ود و�سليمان وكثري من �لأنبياء 

و�لقدي�سني، وذلك ب�سبب حفظهم لو�سايا �هلل وتقو�هم.

�لرب  با�سم  بالدعاء  بركتهم ويورثوها لآخر من بعدهم  ينقلو�  �أن  لهوؤلء �سلطان  �أعطى �هلل  وقد 
وبو�سع �ليد.

و�خت�س �لعهد �لقدمي �لكهنة وحدهم بتالوة �لربكة على رءو�س �ل�سعب، حتى �إنه ب�سبب ذلك 
�سارت لهم �لكر�مة من جر�ء ذلك.

 ونرى �متد�د هذ� و��سًحا يف �مل�سيحية؛ حيث يبارك �لكاهن �ل�سعب بفمه يف نهاية �ل�سالة د�خل 
�لكني�سة، وي�سع يده على رءو�س بع�س �لأفر�د ومينحهم �لربكة �أي�ًسا.

فلي�س لالإن�سان �سلطان على �إعطاء �لربكة، �إل �إذ� نالها م�سبًقا من �هلل لنف�سه فيكون له �حلق يف 
�إعطائها لغريه، �أو يكون قد �أمر من �هلل مبنحها لالآخرين لأ�سباب و�سروط.)2)

ومن هذ� ن�ستطيع �أن ن�ستنتج �أن �لآباء �لكهنة و�لرهبان حينما ي�سعون �أياديهم على رءو�س �لأفر�د 

متى �مل�سكني، االفخار�ستيا والقدا�ض )]م�سر[: د�ر �لقدي�س �أنبا مقار، 1977): 104.  - 1

�مل�سكني، �ملرجع �ل�سابق: 100.  - 2
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وتالوة �لربكة لهم، فهم قد نالو� �لربكة م�سبًقا؛ حيث �إنهم نالو� �لربكة من يد �لأ�سقف، و�لأ�سقف نال 
�لربكة من يد �لبابا، و�لبابا هو خليفة �لقدي�س مرق�س �لر�سول، وهو بدوره قد نالها من �ل�سيد �مل�سيح 
نف�سه. ومن هذ� �أي�ًسا ن�ستنتج �أن �لقدي�س �لذي تنطبق عليه �لآية �ل�سابقة هو: �لطاهر �ليدين و�لنقي 

�لقلب، �لذي مل يحمل نف�سه �إىل �لباطل، ول حلف كذبًا، هذ� ينال بركة من �لرب.

وكما ذكرنا �أي�ًسا، فاإن �لربكة مقرتنة بطاعة �لو�سية، وكل هذه �ل�سروط تنطبق على �لقدي�سني، 
وبالتايل فهم ينالون بركة من �لرب، ثم مينحونها �ل�سعب. 

و�أيقونته  وجثمانه  و�سورته  مكانه  بالقدي�س؛  يتعلق  ما  فكل  بركة،  م�سدر  �لقدي�س  �إن  وحيث 
ومالب�سه و�أ�سياوؤه �لتي كان ي�ستخدمها هي م�سدر بركة، بل �لرمال �لتي كان مي�سي عليها هي بركة.
لذ� كثرًي� ما نرى عند دخول �لز�ئرين �إىل �لكني�سة �أو �لدير فاإن �لز�ئر يقف �أمام �لهيكل وي�سلي �إىل 
�هلل، ثم يلم�س �أيقونات �لقدي�سني بيده ويقبل يده، فها هو بذلك يح�سل على �لربكة �أو ينالها، �أو ميكن 
�لقول باأن هوؤلء �لقدي�سني �ملتمثلني يف �أيقوناتهم هم �أحياء باأرو�حهم. وحني ينظر �لز�ئر �إىل �لقدي�س 
�لقدي�س  يعاتبون  كثريين  نرى  ما  كثرًي�  بل  �حلية،  �لقدي�س  روح  من  �لربكة  يتلم�س  فهو  �أيقونته  يف 

ويناجونه ب�سوت عاٍل ليمنحهم �لربكة وليحل م�ساكلهم.

و�لرتجمة �ليونانية لكلمة بركة هي »�أولوجية« وهي تعني »كالم ح�سن« �أي �أن �هلل حينما يتكلم 
ح�سًنا �أو طيًبا بالن�سبة لالإن�سان فهذ� �لكالم �حل�سن هو بركة.

وُيعرف �لأب متى �مل�سكني »�لربكة« بـ: كلمة طيبة ت�سدر من فم �هلل ل�سالح �لإن�سان، غري �أن هذه 
�لكلمة هي يف نف�س �لوقت فعالة ود�ئمة يف فعلها، ل تتوقف حتى تبلغ �لغاية �ملحددة �لتي �أر�سلها 

�هلل من �أجلها ح�سب م�سرته.

ويف �لعهد �جلديد جند �أن �ل�سيد �مل�سيح قد بارك �خلم�س خبز�ت و�ل�سمكتني؛ فاأ�سبعت خم�سة 
�ل�سادرة  �مل�سيح  �إز�ء كلمة  �إىل خمر  �لأجر�ن  �لذي حتول يف  قانا �جلليل  �أو ماء عر�س  �آلف رجل، 

بالربكة.

وت�سلي �لكني�سة �لقبطية يف طق�س �لقد��س )�لأو��سي) باأن تطلب �لربكة على مياه �لنهر و�لينابيع، 
على �لهو�ء و�لثمار، على �لزرع و�لع�سب، على �لبيوت و�مل�ساكن، على �جتماعات �ل�سعب، وعلى 

مد�خلهم وخمارجهم.
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�لعري�س و�لعرو�س  بعدما يو�سي  �لكاهن  �لزفاف من فم  �لربكة جمالها يف طق�س  كذلك تتخذ 
فيتحدث اإىل العري�ض:»ومتى قبلت ما �أو�سيتك به، �أخذ �لرب بيدك و�أو�سع يف رزقك ويرزقك �أولًد� 
مباركني يقر �هلل بهم عينيك ومينحك �لعمر �لطويل و�لعي�س �لرغد ويح�سن لك �لعاقبة يف �لدنيا و�لآخرة«. 
ويخاطب العرو�ض:»فاإذ� �سمعت ما �أو�سيناك به و�تبعت جميع �لأو�مر، �أخذ �لرب بيدك وو�سع يف 

رزقك وحلت �لربكات يف منزلك ورزقك �أولًد� مباركني يقر �هلل بهم عينيك«.

وكذلك عندما ُيرزق �لأب مولوًد� نر�ه ي�ستدعي كاهن �لكني�سة لي�سلي للمولود ومينحه �لربكة 
يف )�ل�سبوع)، وكذلك عندما ي�سرتي منزًل جديًد� فاإنه ي�ستدعي �لكاهن لي�سلي له �سالة خا�سة 

تعرف بتربيك �ملنازل.

ول عجب عندما ر�أيت �أحد �لأ�سخا�س وقد ��سرتى �سيارة جديدة ودخل بها �إىل فناء �لكني�سة، 
وهناك ��ستدعى �أحد �لكهنة ليباركها، و�سلى على ماء ور�س �ل�سيارة �جلديدة. وكانت هناك عادة بني 
�لأقباط قدميًا يف )حدود معرفة �لباحث �ل�سعبية �ملحلية) عندما ي�سرتي �أحد �لأقباط مالب�س جديدة 
�ليومية  وحياتهم  �لأقباط  �رتباط  مدى  هذ�  ويو�سح  �أوًل،  للكني�سة  بها  ويذهب  يرتديها  �أن  بد  فال 

و�عتقادهم مبفهوم وم�سدر �لربكة. 

وقد �سمع �لباحث رو�ية ذكرها له �أحد �لإخباريني يف حديثه عن �لربكة:

ا وقد تربع مببلغ كبري لقد��سة �لبابا وذهب �إىل �ملقر �لباباوي، ولكن  »قيل �إن �سخ�ًسا ما كان ثريًّ
�لبابا �عتذر عن مقابلته فاأعطى �ملبلغ �لكبري للخادم معتقًد� �أنه حينما يرى �لبابا هذ� �ملبلغ �سيقابله 
ويرحب به، فاأخذ �خلادم �ملبلغ و�أعطاه للبابا، فاأعطى �لبابا �خلادم ورقة مكتوبًا عليها )ربنا يباركك) 
و�أو�سلها �خلادم لهذ� �ل�سخ�س، وحينما فتح �لورقة غ�سب، وقال: كيف �أعطيه �أنا مبلًغا كبرًي� ويبعث 
يل بورقة )ربنا يباركك). حني �سمع �لبابا هذ� �لكالم ��ستدعاه، و�أح�سر ميز�نًا وقال له: �سع �ملبلغ يف 
كفة و�سع �لورقة يف �لكفة �لأخرى، حينئذ ثقلت �لورقة �ملكتوبة عليها ربنا يباركك، وخفت و�رتفعت 

�لكفة �لتي بها �ملبلغ«.

�أ�سفل  بناء منزل جديد، ي�سعون  بالربكة، وكذلك عند  �لأقباط  �عتقاد   يدل ذلك على مدى 
�أ�سا�س �ملنزل �أثناء بنائه �سليًبا �سغرًي� �أو �أيقونة �سغرية �أو �إجنياًل �سغرًي� �أو بع�س �لنقود؛ �عتقاًد� بحلول 

�لربكة يف هذ� �ملنزل �جلديد. 
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�لربكة كاإحدى  �أن م�سطلح  �ل�سعبية، فنجد  و�أفكارهم  �لأقباط و�مل�سلمون يف معارفهم  وي�سرتك 
�لأفكار �ل�سعبية �ملوجودة يف �ملولد، �لذي �رتبط بالأولياء، و�لذي ينتقل من قرب �لويل �إىل مق�سورته 
و�إىل م�سجده، قد يرجع �إىل نف�س �لفكرة عند �لفاطميني؛ وهي فكرة �نتقال �لربكة من �خلليفة �لفاطمي 
�إىل مالب�سه و�إىل �ملكان �لذي ينظر �إليه، حتى �إىل �لأ�سياء �لتي مي�سك بها، بل تقبيل �لأر�س �لتي 

ي�سري عليها �خلليفة �لفاطمي.)1)

م�سطفى، امل�الد: 89.  - 1
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حياة القدي�ض

والدة القدي�ض االأنبا �سن�دة ون�ساأته
ُتروى �لعديد من �ملعجز�ت �لتي تنبئ بولدة �لأنبا �سنودة، و�أنه �سوف ي�سبح قدي�ًسا، ومنها:

اأ- روؤيا والده اأبج��ض واأمه دروبا
يذكر �أنه بينما كان و�لد �لقدي�س ر�قًد� يف �إحدى �لليايل �إذ به يرى روؤيا كاأن كوكًبا عظيًما ي�سرق 
� لأن �سياءه كان يفوق نور �ل�سم�س، ثم �سمع �سوًتا يقول له: »�إن هذ� �لكوكب  على بيته، فتعجب جدًّ

يتاألق بنور �ملولود �لذي �سيولد لك؛ لأنه �سيكون عظيًما �أمام �لرب«.

وفيما هو يف هذه �لروؤيا �إذ بزوجته توقظه وتقول له: لقد ر�أيت �لآن كاأن �مر�أة جليلة �ملظهر قائمة 
�لف�سة  يلمع مثل  و�إذ� بيدها �سليب  �إليها،  ُدُروَبا فتطلعت  يا  »�ل�سالم لك  ر�أ�سي، وهي تقول:  عند 
ناولتني رغيف خبز، وقالت: »تقوي فهو ذ� منذ �لآن يكون مالك �هلل معك ليحر�سك  �لنقية، وقد 
��سمه  ويدعى  �ملولود،  بالغالم  فرحك  يكمل  حينئذ  �أح�سائك،  من  �ل�ساحلة  �لثمرة  تخرج  حتى 
�إليه  فيجتمع  ديًر� عظيًما  ويبني  �آيات وعجائب ل حت�سى  وي�سنع  للرب  يكون خادًما  وهذ�  �سنودة، 

�أنا�س كثريون« فتعجب زوجها وذكر لها ما ر�آه هو �أي�ًسا.

ب- روؤيا القدي�ض هر�سا�سي��ض املت�حد)))
ويف يوم من �لأيام بينما كان �لقدي�س هر�سا�سيو�س �ملتوحد ر�كًبا د�بته و�سائًر� يف �لطريق ومعه وفد 
من �لإخوة �لرهبان لق�ساء بع�س �لأمور �لتي تخ�س �لدير �لذي يعي�سون فيه، �إذ بالقدي�س ي�سادف 
�سيدة ت�ستقي ماء، فنزل يف �حلال عن د�بته وم�سى على قدميه �إليها وقبَّل ر�أ�سها ثالث مر�ت وباركها.

فلما ر�آه �لإخوة تعجبو� من عمله هذ�، ولكن و�حًد� منهم وكان قدي�ًسا وحكيًما قال: )حي هو 
�لرب يا �أبي �أنك عندما تقدمت �إىل �ملر�أة ر�أيت مالك �لرب يحوط بها).

�إميلينو، �سرية القدي�ض االأنبا �سن�دة رئي�ض املت�حدين املن�س�بة لتلميذه وي�سا )د.م.، د.ت.): 27.  - 1
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فقال �لقدي�س هر�سا�سيو�س:

»�إن هذه �ملر�أة �ستخرج ح�ساة ملح ت�سلح كثريين«)1).

ومل تكن هذه �ل�سيدة �سوى »دروبا« �أم �لقدي�س �لأنبا �سنودة، و�لتي مل ترزق �أبناء قط.

جـ- روؤيا البابا اأثنا�سي��ض)2)
ا �إىل �أخميم بو��سطة �أهل �لبدع و�لهرطقات  ويذكر عن �لبابا �أثنا�سيو�س �لبطريرك، �أنه كان منفيًّ
ول�سيما �لأريو�سني، وفيما كان �لقدي�س �سائًر� جنوب �أخميم �إذ به ي�ساهد معبًد� عظيًما، وقد �لتف 
حول �ملعبد قوم كثريون من عبدة �لأوثان، فحزن �لقدي�س حزنًا �سديًد� على حال �لكني�سة وكادت 
�أثنا�سيو�س  �لأنبا  يفتقد  �أن  �لرب  �ساء  �لليل  منت�سف  وعند  ونام مهموًما.  ماآقيه  تفي�س من  �لدموع 
فاإين قريب  �أثنا�سيو�س ل جتزع  يا  ويعزيه، فظهر له رئي�س �ملالئكة ميخائيل، وقال له: »�ل�سالم لك 
�إىل مكان  �أيامك و�لآن �تبعني لأريك قوة ربي«. ثم م�سى به  منك و�لرب �سيكون معك يف �سائر 
�ملعبد، وقال له: »�ب�سط يديك مثل �ل�سليب« ففعل �أثنا�سيو�س كذلك، ويف �حلال جرد �ملالك �سيًفا 
من نار، ومد يده على �أركان �ملعبد فتهدم للوقت وت�ساوى مع �لأر�س، و�أحرقت �لنار جميع �ملبتدعني 

و�لوثنيني �لذين كانو� بد�خله.

�أيام  ثالثة  »بعد  �ملالئكة:  رئي�س  له  فقال  �هلل،  و�سكر  �ل�سماء  �إىل  يده  �لبطريرك  رفع  حينئذ 
�إىل  ل�سائر كورة م�سر فيذهبون بك  �ملدبر  �ل�سالح  �لر�عي  �أنك  فيعرفون  �ملدينة  �أمرك لأهل  �سيظهر 
�لإ�سكندرية، و�ليوم �لذي يجل�سك �هلل على كر�سي �لبطريركية �سيولد يف قرية �ستالل)3) غالم عظيم 

يدعى �سنودة«.

وبعد �أيام متت �أقو�ل رئي�س �ملالئكة فرجع �أثنا�سيو�س �إىل مقر كر�سيه، ويف نف�س �لوقت ولد �لطفل 
�سنودة يف قرية �ستالل بالقرب من �أخميم، وكان ذلك يف �ليوم �ل�سابع من �سهر ب�سن�س عام 333 

يق�سد �أنها �ستلد �بًنا يكون مبارًكا وعظيًما.  - 1

�لبابا �لع�سرون يف تعد�د بطاركة �لإ�سكندرية، وقد ولد بني �سنتي ) 295 – 298م). وتنيح يف �سنة 373م، وقد �ختري   - 2
للبطريركية �سنة 328م.

ا �سندويل. يدعى هذ� �لبلد حاليًّ  - 3
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ميالدية، وكانت ولدته م�سدر فرح و�بتهاج لو�لديه.

كان �أبجو�س و�لد �سنودة ودروبا و�لدته م�سهورين بالتقوى و�لورع، وكان �سنودة يف نف�س �لوقت 
للفتى  ا  منوذجيًّ مثاًل  ف�سب  �لدين،  �أ�سول  ح�سب  وهذباه  �سليمة،  م�سيحية  تربية  فربياه  وحيدهما 
�لقبطي. وقد كان للبيئة �لتي عا�س فيها - وهي بيئة كلها قد��سة وطهارة - �أثر بالغ يف �أخالق �لفتى 

وطباعه، وظلت �سعلة �لإميان متقدة يف قلبه يف طفولته و�سبابه ورجولته حتى كهولته.

باأحد  ��ستعان  وقد  و�ملا�سية،  �لأغنام  بع�س  ويقتني  �لفالحة  ميار�س  �لقدي�س  و�لد  �أبجو�س  كان 
�لرعاة لرعايتها، وعندما منا �سنودة طلب �لر�عي من و�لدي �لقدي�س �أن ي�سمحو� له باأن ياأخذ �سنودة 
معه ي�ساعده يف �أعماله، فو�فقا على ذلك ب�سرط �أن يعيده �إليهما قبل غروب �ل�سم�س. وهكذ� ذهب 

�سنودة لريعى �لغنم يف �لربية، وكان عمر �سنودة يف ذلك �لوقت �سبعة �أعو�م.

ظل �لقدي�س يف عمله �جلديد، وعندما كان يحل �مل�ساء ي�سرفه �لر�عي، ولكن �لغالم ل يتوجه 
مبا�سرة �إىل منزله، و�إمنا كان ينعطف �سوب بركة تقع خارج �لقرية ويركع على ركبتيه وي�سلي �إىل �هلل 
يف �خلفاء، �نزعجت و�لدة �لقدي�س ب�سبب تاأخر �بنها كل ليلة فا�ستدعت �لر�عي وعنفته على تاأخر 

�سنودة، ولكن �لر�عي �أكد لها �أنه ي�سرفه كل يوم عند غروب �ل�سم�س.

ويف �ليوم �لتايل �سرف �لر�عي �سنودة كاملعتاد و�أخذ يتبعه عن بعد، و�ختباأ �لر�عي خلف جميزة 
ور�آه يركع �أمام �لربكة ويب�سط يديه م�سلًيا ولحظ �أ�سابع �لفتى ت�سيء كال�سموع، ورو�ئح ذكية كانت 
تفوح حوله كبخور عطر ي�سعد مع �سلو�ته، ويف �ل�سباح �أخذ �لر�عي �سنودة و�سلمه لو�لديه وق�س على 
م�سامعهما ما �ساهده بعينيه. ملا ر�أى �أبجو�س ت�سرفات �سنودة �بنه فكر يف طريقة لإمنائه يف �لتقوى، 
فلم يجد �أح�سن من �إيد�عه عند خاله �لقدي�س بيجول)1) �لذي كان متن�سًكا يف غرب �لنيل بقرب 

�سوهاج.

وبينما كان �لأنبا بيجول يف �إحدى جل�ساته يف ديره قدم �سنودة مع و�لده ف�سعر بروحه �أن هذ� 
�بني لأنك  يا  �أنت  »باركني  له:  ر�أ�سه، وقال  �أخذ يده وو�سعها على  ثم  فقبله  بعده.  رئي�ًسا  �سيكون 

كان �لأنبا بيجول رئي�ًسا لأحد �أديرة �ل�سعيد �لتي �أقامها �لقدي�س باخوميو�س ... وبد�أ �لأنبا �سنودة حياته �لرهبانية يف هذ�    - 1
�لدير مع خاله )�لدير �لأحمر).
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�ستكون رئي�ًسا و�أبًا جلموع كثرية«. ثم قال لو�لده: �تركه عندي �أ�سبوًعا لأختربه، وكان عمره يف ذلك 
�حلارة  ي�سمع �سالته  وكان  وير�قبه،  غرفة وحده  يرتكه يف  بيجول  �لأنبا  وكان  �سنو�ت،  ت�سع  �لوقت 

ويرى تق�سفه.

ويف �إحدى �لليايل ر�أى �لأنبا بيجول روؤيا عظيمة... مالك �لرب قائًما عند ر�أ�س �سنودة �ل�سبي 
�ل�سغري قائاًل: قم يا بيجول و�ذهب �إىل �بنك �سنودة؛ لأنك �ستجد بجو�ره �إ�سكيم �لرهبنة.

�إناًء  �ل�سبي �سيكون  �إياه؛ لأن  و�ألب�سه  �مل�سيح... ف�سلى  �ل�سيد  تبارك بيدي  وهذ� �لإ�سكيم قد 
خمتاًر� ور�هًبا عظيًما و�سيبني ديًر� كبرًي� تبقي كني�سته دهًر� طوياًل.

�أمامه، و��ستدعى �سنودة  �أخذ �لرد�ء �لذي وجده  وحينما ��ستيقظ �لقدي�س بيجول يف �ل�سباح 
و�ألب�سه �إياه، وخ�س�س له قالية ليتعبد فيها...

فتز�يد �لر�هب �ل�سغري يف �لروحانية حتى فاق كثرًي� من �ل�سيوخ �سابقيه. وكان �لأنبا بيجول حينما 
يريد �أن يوبخ ر�هًبا متكا�ساًل يقول: »�نظرو� لل�سبي �سنودة« �لذي كان ن�سيًطا يف حياته �لرهبانية، رغم 
�سغر �سنه، كان ل يخاف �لربية و�أول من يذهب للكني�سة يف �ل�سلو�ت �خلا�سة بالرهبان، وكان يف 
هذه �ل�سن �ل�سغرية خميًفا لل�سياطني �لذين �أر�دو� �أن يرعبوه ب�سبب ج�سارته... فتجمعت �ل�سياطني 
يف �سكل �سباب فوق قاليته، ف�سلى وربطهم؛ فاأخذو� ي�سرخون لكي يرتكهم مي�سون، ومل ينقذهم 
� بقالية �لقدي�س، وقال له: �تركهم يا �بني و�لرب ينتهرهم. من يده �سوى �لأنبا بيجول �لذي كان مارًّ

كان �لقدي�س ل ياأكل �إل عند �لغروب كل يوم... ول ي�سبع بطنه من �لطعام... وكان طعامه �خلبز 
و�مللح و�ملاء... ويف �سوم �لأربعني �ملقد�سة كان يقتات بالنباتات فقط، وقد ذكر عنه �ملقريزي: �أنه مر�ًر� 
كان يطوي �لأربعني �ملقد�سة... ولتق�سفه �لز�ئد �سعف ج�سده ول�سق جلده بعظمه... ومرة يف �أ�سبوع 
بال�سيد �مل�سيح... وكان ي�سلي كثرًي� بدموع غزيرة وتو�سالت  �لآلم ربط نف�سه على �سليب ت�سبًها 
لأجل جميع �لنا�س وخ�سو�ًسا �خلطاة... وينام قلياًل من �لليل. وكان مييل �إىل �لنفر�د خارج �لدير 

ليتفرغ للعبادة... وكان يو�سي �لرهبان �أل يقطعو� عليه �ل�سلة بخالقه...

يقول �لأنبا وي�سا تلميذ �لأنبا �سنودة: �إنه بينما كان �لقدي�س بيجول يتم�سى ومعه �ل�سبي �سنودة 
بي�ساوؤو؛ وكان رجاًل قدي�ًسا  بي�سوي �لذي من جبل  �أنبا  �ل�سغري... يتحدثان، وكان معهما  �لر�هب 
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�سالًكا يف �لف�سيلة و�لن�سك - بينما هم �سائرون �إذ� �سوت من �ل�سماء يقول: »�ليوم قد تعني �سنودة 
�أخي  يا  �سمعت  هل  بي�سوي:  لأنبا  بيجول  �أنبا  قال  وعندئذ  �لعامل«...  كل  يف  للمتوحدين  رئي�ًسا 

بي�سوي �ل�سوت �لذي جاء من �ل�سماء؟ �أجاب �لأنبا بي�سوي: باحلق لقد �سمعته... !

وبعد �أن تاأكد �لأنبا بيجول من �لأنبا بي�سوي �أنهما قد �سمعا ذلك �ل�سوت، قال �أنبا بيجول لأنبا 
بي�سوي: دعنا ن�ساأل �ل�سبي �سنودة، وقالو� له: هل �سمعت �ل�سوت �لذي جاء من �ل�سماء؟

�أجاب �ل�سبي: لقد �سمعته.

ف�ساأله �لأنبا بيجول: وما �ل�سوت �لذي �سمعته؟

�أجاب �سنودة بدون خبث �أو خد�ع:

�سمعت �سوًتا يقول: �ليوم قد تعني �سنودة رئي�ًسا للمتوحدين يف �لعامل �أجمع.

�نده�س كلٌّ من �لأنبا بيجول و�لأنبا بي�سوي وجمد� �هلل قائلني: باحلق �سوف ي�سري �ل�سبي �سنودة 
�إن�سانًا كاماًل وقدي�ًسا.

ومن ذلك �لوقت عا�سر �لقدي�س �لرهبان �لأتقياء ليقتب�س منهم �لف�سائل، ويزد�د يف كل عمل 
�سالح، وظهرت عدة معجز�ت للقدي�س منها:

يف ذ�ت مرة بينما �لقدي�س يف قاليته ميار�س �ل�سالة و�ل�سوم وي�ستغل بيديه كي ل ي�ساأم، و�إذ� 
�أر�سلني  �لرب  �إن  �ل�ساب �حل�سن...  �أيها  »�ل�سالم لك  له:  ب�سبه مالك، وقال  له  بال�سيطان قد ظهر 
لأعزيك... و�لآن كف عن هذ� �لن�سك و�نتقل من هذ� �لكفر �إىل �لريف لتاأكل خبزك مع �لإخوة« 
»فقد قال يل �لرب �إنه �سيعطيك عمًر� طوياًل على �لأر�س، و�إن بقيت يف هذ� �لتعب ف�ستموت قبل 
�أو�نك«. فلما �سمع �لقدي�س ذلك عرف من كالمه �أنه يريد �أن يفرته يف �لتقوى، وفهم �أنه �لعدو، وقال 
�سمع  فلما  للرب.  و�سِلّ  �ل�سليب  مثال  يديك  فاب�سط  لتعزيني  �أتيت  باحلقيقة  مالًكا  كنت  �إن  له: 
��سم �لرب �ن�سرف بخزي عظيم. وحاولت �ل�سياطني �أن حتاربه كثرًي�، ولكن مت�سكه بال�سالة و�ل�سوم 

و�لت�ساع جعل �ل�سياطني حترتق قد�مه كاأعمدة �لدخان.
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االأنبا �سن�دة واللغة القبطية
على  فعمل  بها،  �لكتابة  ي�سعب  لهجة  وكانت حينئذ  �لقبطية،  للغة  بالغة  �أهمية  �لقدي�س  وجه 
�لبيزنطية حتى ��ستوت على يديه لغة وطنية و�ساحلة  �أ�سابها من �لآثار  تهذيبها و�سقلها وتنقيتها مما 
للكتابة، وكان ذلك بد�ية لن�ساأة �لأدب �لقبطي. وقد �سخر علمه وف�ساحته يف �للغة �لقبطية يف جهاده 
�لديني و�لقومي، و�إذ� به من �أبرع من كتب و�أروع من خطب باللغة �لقبطية، ويك�سف هذ� عن يقظة 
�لوعي �مل�سري �لقومي �آنذ�ك؛ وتدل �لآثار �لأدبية للقدي�س - و�لتي ما ز�لت حتى �لآن - على �سعة 

�طالعه، فقد ُكتب عنه �أنه �أعظم ُكتاب �لأدب �لقبطي.

الزعيم الديني ال�طني
ا لي�س فح�سب، بل �هتم باملوؤمنني  ا و�جتماعيًّ جعل �لأنبا �سنودة من �لدير �لأبي�س معهًد� دينيًّ

ا و��ستمع �إىل �سكو�هم و�آلمهم. ا و�جتماعيًّ جميًعا، وفتح لهم �لدير ورعاهم روحيًّ

فكان يدعو �إىل ��سرتد�د حقوقهم �مل�سلوبة ويندد مبظامل �حلكام ويك�سف عن مثالبهم، بل كان 
ي�سعى للق�سطنطينية نف�سها �أيام �حلكم �لروماين لريد حقوق مو�طنيه.

هذ�، وقد عا�سر �لقدي�س كثرًي� من �لبدع و�لهرطقات، منها: بدعة ن�سطور، وبدعة �أوطخيا، ولون، 
وغريهم، و�نعقدت �ملجامع يف �أثناء حياته و�ساهم بق�سط كبري يف تفنيد تلك �لبدع ودح�سها ومقاومة 
�ملبتدعني وتثبيت �مل�سيحية على �ملبد�أ �لقومي، ومل يكتِف بذلك فقط، بل قام بهدم �أ�سنام �أخميم 

)وبنيوط) بالقرب من �أخميم وحرق كتب �ل�سحر �لتي بها.

نياحة )م�ت) القدي�ض
بعد �أن بلغ �لقدي�س �ملائة و�لع�سرين �سنة تقريًبا مر�س مر�ًسا �سديًد�، فظهر له �ل�سيد �مل�سيح يف 
�لروؤيا وقو�ه، وقال له: »كفى مكوًثا يف �أر�س �ل�سقاء... وقد لب�ست �إ�سكيم �لرهبنة و�أنت �سغري... هلم 

�إىل �لر�حة«.
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بعد هذ� طلب �لقدي�س �أطعمة ��ستهاها فُجهزت له، وملا ُقدمت �أمر بو�سعها فوق �ل�سطح، وبعد 
ثالثة �أيام طلبها فوجدها فا�سدة، فقال: يا نف�سي هذ� ما ��ستهيت.

ويف يوم 6 �أبيب دعا روؤ�ساء �لآباء، وقال لهم: »�أ�ستودعكم �هلل لقد �قت�ست م�سيئة �هلل �أن �أرحل 
زيارة  من  �لغرباء  حترمو�  ول  �ل�سدقات،  و�أعطو�  �لإخوة،  و�أحبو�  و�ساياي،  فاحفظو�  �ملكان  هذ�  من 
�أديرتنا« و�أ�سلم �لروح وُجهز كالعادة ودُفن يف �ملو�سع �لذي �أو�سى �أن ُيدفن فيه، وقام بدفنه يو�ساب 

و�أخنوخ وتلميذه �خلا�س وي�سا.

تاب�ت القدي�ض
�أحدهم  �مليالدي) جاء  �لثامن  �لقرن  منت�سف  )يف  و�لأربعني  �ل�ساد�س  ميخائيل  �لبابا  عهد  يف 
ا ُمطعًما بالعاج به ج�سد �لقدي�س، فاأر�د �أن ياأخذه فقال له �لرهبان: ل  لزيارة �لدير، ور�أى تابوًتا خ�سبيًّ
ميكن لأن �ساحبه �أو�سى بعدم �إخر�جه، فقال: ل بد من �أخذه �إما بثمن و�إما كهدية...، ثم �أمر ع�سرة 
رجال �أن يحملوه فلم ي�ستطيعو�، فدعا ثالثني �آخرين وهوؤلء �أي�ًسا مل ي�ستطيعو� حمله، وقد بقي ج�سد 

�لقدي�س د�خل �لكني�سة �إىل �آخر عهد �لفاطميني.

و�أخفي يف  منه،  وُنقل �جل�سد  �ل�سندوق،  �لأيوبي) ك�سر  �لدين  وملا دخل �سريكوه )عم �سالح 
�أر�س خربة غري مكر�سة )ورد هذ� يف كتاب تاريخ كنائ�س و�أديرة م�سر لأبي �ملكارم).
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الديـر االأبيـ�ض
ي�سمى هذ� �لبناء �لآن بالدير �لأبي�س �أو دير �لقدي�س �لأنبا �سنودة، ولكن هو يف �حلقيقة مل يكن 
�إل كني�سة �لدير �لباقية منه �لآن، و�سمي بالأبي�س؛ لأنه مبني من �حلجر �لأبي�س، ومتيًز� له عن دير 

�لأنبا بي�سوي �لقريب منه و�ملبني بالطوب �لأحمر.

�لغربية  �ل�سحر�ء  جبال  �سطح  �أ�سفل  كم   6 حو�يل  بعد  على  �سوهاج  غرب  �لدير  مبنى  ويقع 
ب�سوهاج، و�سمي هذ� �جلبل �أدريبة ب�سبب وجود مدينة فرعونية يف �لقرن 4 ق.م ت�سمى مدينة �أدريبا. 
وقد ��ستعمل �لأنبا �سنودة بع�س �لأحجار �ملنقو�سة بالنقو�س �لفرعونية غري �لكاملة يف بع�س �ملو�قع 

غري �لو��سحة بالدير، ويذكر بطلر �أنه �ُسيد يف عهد �مللكة هيالنة.

و�لبناء �حلجري �مل�ستطيل �لذي يطلق عليه يف �لعادة ��سم �لدير لي�س هو �إل كني�سة �لدير، �أما 
�إقامة �لرهبان و�ملطابخ و�ملخازن فكانت ُمقامة بجو�ر �لكني�سة �حلالية، ولكن كل هذ�  �لدير و�أماكن 
تهدم وبقيت �لكني�سة �حلالية �لتي ت�سمى �لدير، و�لتي تعترب من �أفخر �لكنائ�س �لتي بقيت يف م�سر 

و�لأثر �لرئي�سي للم�سيحيني.

و�إن  �لقدمي  �مل�سري  �لطر�ز  على  مبني  وهو  �لقدمية  �مل�سرية  للمدينة  ��ستعادة  �لدير  بناء  ويعترب 
�ختلفت معه يف طريقة �لبناء �إىل حد ما. وُبني �لدير من بع�س �أحجار �ملعابد �لفرعونية �لقدمية �لتي 
�آنذ�ك، وبع�س �لأحجار �لتي ُقطعت من �جلبل؛ فرنى د�خل �لدير بع�س �لأحجار  كانت موجودة 
�لدير  �ل�سليب.)1) وي�سمل  نقو�س فرعونية قدمية وبع�س �لأحجار �سقلت وحفر عليها  �ملحفور عليها 

�لأبي�س:

1- كني�سة �لدير �لأثرية
2- مباين �لدير �لأثرية
3- مباين �لدير �حلالية

4- مكتبة �لدير

�سومرز كالرك، االآثار القبطية يف وادي النيل: درا�سة يف الكنائ�ض القدمية، ترجمة �إبر�هيم �سالمة �إبر�هيم، مر�جعة وتقدمي   - 1
جودت جربة، مكتبة �لأ�سرة، �لأعمال �لفكرية )�لقاهرة: �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 2000): 230.



71

�ملو�لد �لقبطية

كني�سة الدير االأثرية
�لدير �حلايل هو كني�سة �لدير �لأثرية فقط، و�ل�سكل �خلارجي له عبارة عن �سور عاٍل حو�يل 20 
مرًت� يف �لرتفاع يعلوه كورني�س رخامي به �سفان من �لنو�فذ؛ �ل�سف �ل�سفلي قريب من منت�سف 
�ل�سور، �أما �ل�سف �لعلوي فهو قريب من نهاية �ل�سور. و�ل�سور له 27 نافذة بكل من �ل�سلعني �لبحري  

و�لقبلي، و9 نو�فذ بكل من �ل�سلع �لغربي و�ل�سرقي، طول �ملبنى 75 مرًت� وعر�سه 37 مرًت�.

�أي�ًسا من جهة  ولكن  فقط،  �مل�ساحة  �لقبطي ل من حيث  �ملعمار  فن  ميثل عظمة  �ل�سكل  هذ� 
�سخامة �لأحجار �لتي بني بها؛ �إذ يزيد بع�سها على مرتين طوًل.

وبه �ستة �أبو�ب من كل جهة بابان ما عد� �ل�سرقي، �لباب �لبحري و�لقبلي من �جلر�نيت �لأحمر، 
وقد نق�س عليه بع�س �سور �لآلهة؛ مما يدل على �أنها نقلت من معابد فرعونية.

البناء من الداخل
ويحتوي على �ملائدة و�سحن �لكني�سة و�لهيكل �لأثري و�ملعمودية.

)- املائدة )اجلناح القبلي)
به عمود�ن وثالث قو�عد، وكان هذ� �جلناح ي�ستعمل كمائدة للرهبان، حتى �لنهاية غربًا قبة حتتها 

�لبئر �لأثري من �لقرن �لر�بع �مليالدي عمقه حو�يل 30 مرًت� وفيها 5 �أمتار ماء فوق �لأر�س.

2- �سحن الكني�سة
ويتكون من �جلانبني �لأمين و�لأي�سر، ويوجد به 24 عموًد�.

3- الهيكل االأثري
�لهيكل هو �مل�ستعمل ككني�سة، ويحتوي على هيكل و�سط + هيكل على كل جانب، كل من 
�سليب  �سكل  على  �لكنائ�س  لبناء  �لبازيليكي  �لنظام  هو  وهذ�  د�ئرة،  ن�سف  يكون  �لهياكل  هذه 

ن �لهياكل �لثالثة ثالثة �أ�سالع مربع. وقباب، وتكوِّ
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4- املعم�دية
حجرة يف �لناحية �جلنوبية من �لهيكل �حلايل و�إن كان جتويف �ملعمودية �لأثري من �لقرن �لر�بع 
�إيزي�س  مثل  فرعونية  �سور  �أن�ساف  �لبئر  �إىل  �ملوؤدي  �لطريق  ويف  �أثري،  بئر  يوجد  وهناك  �مليالدي. 

و�أوزوري�س وحور�س.

5- القطعية
به كهف عظيم عميق يف قلب �جلبل، قد  قليلة حمجر  �لغرب مب�سافة  �لكني�سة جلهة  يقع بجو�ر 
د عامة �ملوؤمنني زيارة هذ�  �أُخذت منه بع�س �لأحجار �لتي بني بها �لدير، ي�سمى هذ� بالقطعية. وَتعوَّ

�ملكان )�لقطعية)، وخ�سو�ًسا من ُجربو� بالعقم.

6- املغارة
�لقطعية، وهي عبارة عن حجارة كبرية حو�يل  قبلي  وتقع يف ح�سن �جلبل على بعد 200 مرت 

10 �أمتار ×10 �أمتار، وغالًبا كانت من مغارة �لقدي�س لأجل غر�س �لوحدة وهو رئي�س �ملتوحدين.

الرهبنة القبطية
ممار�سة  على  و�لعتكاف  �لعامل  هجر  �أنها  هو  �لرهبنة  على  نطلقه  �أن  ميكننا  تعريف  �أب�سط  لعل 

�لف�سيلة و�لتقوى لتهذيب �لنف�س وترقيتها.

وهي كفكرة فل�سفية ن�ساأت عند �ل�سعوب �لقدمية، فقد عرفتها �لوثنية و�ليهودية ثم �مل�سيحية، و�إن 
كانت عند �لأخرية تختلف �ختالًفا بيًنا عن �لرهبنة �لتي ظهرت يف �لديانات �لأخرى؛ لأنها ��ستقت 

مبادئها من �لكتاب �ملقد�س وتعاليم �لر�سل �لقدي�سني.

فعندما  �ملعروف،  �ل�سحيح  ب�سكلها  �مل�سيحية  �لرهبنة  نظم  �أخرج  �أول من  �أقباط م�سر  وقد كان 
ر�سخت �أقد�م �مل�سيحية يف م�سر ظهرت بني �مل�سيحيني �لدعوة �إىل �لن�سك و�لتحلي بالطهر و�لعفاف 
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وعي�سة �لزهد و�لتعبد، وقد ر�أو� يف تعاليم �ل�سيد �مل�سيح ما �سجعهم على ذلك. ويقول �ملوؤرخ كا�سيان 
يف معر�س �لتحدث عن من�ساأ �لأديرة �لقبطية:

�إن غر�س �لرهبان �لأول من �لنعز�ل يف �ل�سحر�ء مل يكن �سخًطا على �لعامل �أو هربًا من �لأخطار 
�ملادية �أو �لروحية؛ �إمنا كان للتو�سل �إىل حياة عليا.

�لأقباط يف  نري�نها  �لتي وقع حتت  �ملرة  �لدينية و�ل�سطهاد�ت  و�ملذ�بح  �لرومانية  للمظامل  وكان 
�لقرون �لثالثة �لأوىل، �أن هرع عدد وفري من �لأبر�ر �إىل �ل�سحاري؛ حيث توغلو� �أفو�ًجا يف �لأودية 
و�لقفار و�لكهوف و�ملقابر و�سقوق �جلبال و�لأماكن �ملهجورة، وف�سلو� �حلياة �لقا�سية بعيًد� عن �ملدن 
و�لقرى وملذ�ت �لعامل ومالهيه على حياة ي�سودها �لظلم و�لطغيان وي�ست�سري فيها �لف�ساد و�ملخازي 

�لوثنية.)1)

ول يعزب عن خاطرنا ما كان للرهبنة من �أثر بالغ يف تاريخ �لكني�سة منذ �لقرون �لأوىل للم�سيحية 
� للعلوم و�ملعارف �لدينية. حتى يومنا هذ�، فكانت �لأديرة مقرًّ

�ملعلمون  �لرهبان  �لكني�سة خرج من بني �سفوف  �جتاحت  �لتي  �لد�مية  �ل�سطهاد  ويف عهود 
و�ملب�سرون و�أبطال �لإميان.

وقد �أهدت م�سر �لعامل �مل�سيحي نظم �حلياة �لرهبانية، وحملت �إليه �أي�ًسا تعاليم �لأديرة، وكان 
لذلك �أ�سد �لأثر يف �نت�سار �لرهبنة يف �أوروبا و�آ�سيا. 

جمعية مارمينا �لعجايبي، ر�سالة مارمينا عن الرهبنة القبطية )�لإ�سكندرية: جمعية مارمينا �لعجايبي للدر��سات �لقبطية،   - 1
.(2001
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الرهبنة وقيامها يف م�سر
�مل�سري بطبيعته مييل �إىل �لتدين، وت�سبو �سفوة �ملتدينني منهم �إىل حياة روحية �أعمق، و�أ�سفى 
�سريرة و�أكرث �سلة باهلل، حياة تتوق �إىل �لكمال و�لرب، ومن ي�سل به �حلنني �لروحي منهم �إىل درجة 

�لهيام باهلل، ي�سعى �إىل �لتخل�س من �مل�ساغل �لعاملية و�لهتمامات �ملادية ليتفرغ للخلوة و�لتاأمل.

وقد ��ستمال �سحر �سحر�ء م�سر حمبي �لف�سيلة و�لكمال �إليها؛ ف�سماوؤها �ل�سافية �ملليئة بالنجوم 
تنطق مبا ور�ءها من قوة مبدعة مرتفقة، وف�ساوؤها �ل�سا�سع يهيئ فر�س �حلرية �لطليقة، و�سكونها �ل�سامل 

ي�ساعد �لإن�سان على تركيز �أفكاره وم�ساعره ووجد�نه يف �هلل، و�أن يخلو �إليه ويخ�سع �أمامه.

وهكذ� �ندفع �مل�سيحيون �مل�سريون �إىل �لربية ملغالبة �ل�سر وللخلوة باهلل. وكانو� يهدفون من ذلك 
�إىل �أن ت�سمو �أرو�حهم وترتهف نفو�سهم في�ستطيعو� �لتحكم يف �جل�سد و�أهو�ئه، و�لتحرر من مغريات 

�لعامل �لتي قد ت�ستهوي �لإن�سان بعيًد� عن خالقه وتطم�س �لقب�س �لإلهي �لكائن د�خله.

نظام رهبنة االأنبا �سن�دة
ظل �لقدي�س مالزًما خاله بيجول حتى تويف �آخر عام 383م، فاجتمعت كلمة �لرهبان على �ختيار 

�سنودة خلًفا له.

و�سنتناول نظام الرهبنة يف اأيام االأنبا �سن�دة من حيث:

�أ - �سروط �لقبول
ب- زي �لرهبنة

ج- نظام �ل�سالة
د- �ل�سوم

هـ- �لتعليم
و- نظام �لعمل

ز- �لإد�رة
ح- رعاية �لقدي�س للرهبان



75

�ملو�لد �لقبطية

اأ- �سروط القب�ل
�أخذ �لأنبا �سنودة تعهًد� على �ملوجودين بالدير ب�سرورة �ل�سري بقو�نينه، و�أما �جلدد فكان ينبغي 
�للتز�م  حيث  �ل�سركة؛  �إىل  بالدخول  لهم  ي�سرح  ثم  لالختبار،  مدة  �لدير  خارج  �لبقاء  �أوًل  لهم 

بال�سروط �لتالية:

عي�سة الفقر االختياري

بحيث يتخلى كل منهم عند قبوله �سكل �لرهبنة عن كل ما ميلك، ومن �فتخر منهم مبا كان ميتلكه 
كان ُيطرد من �ل�سركة ول ُيقبل �إىل �أن يتوب.

عي�سة العفة

مقابلتهن عند  منهم يف  لل�سيوخ  �إل  ُيوؤذن  �لر�هبات، ول  مقابلة  �لرهبان  مثاًل على  يحظر  فكان 
�ل�سرورة �لق�سوى.

الطاعة

كان مفرو�ًسا على �لر�هب �أن يطيع رئي�سه يف �أي �أمر، وهو يف ذلك كاجلندي متاًما، و�إن خالف �أمًر� 
ينتظر �لعقاب ثم �لطرد.

ذوبان الف�ارق االجتماعية

كل �لرهبان يف �ل�سكل و�لزي �سو�ء.

ب- زي الرهبنة
غالًبا كان زي رهبان �لأنبا �سنودة مثل زي رهبان �لأنبا باخوميو�س، وقد قال بولني لديوز:

�إن �لر�هب كان يلب�س قمي�ًسا من �لكتان، وي�سد حز�ًما على و�سطه، ويغطي كتفيه وركبتيه بجلد 
�سندًل  ويحتذي  �لدير  عالمة  عليها  مر�سوم  قلن�سوة  به  ترتبط  رد�ء  وفوقه  �ملاعز،  جلود  من  مدبوغ 

ومي�سك ع�سا �أثناء �ل�سفر.



77 76

 - �لعدد �ل�ساد�س�سل�سلة كر��سات قبطية

ج- نظام ال�سالة
كان مفرو�ًسا على كل ر�هب �أن ي�سلي �سالته �لنفر�دية، ويتلو �ملز�مري قبل �لنوم، وبعد منت�سف 
�لليل يذهب �إىل �لكني�سة حل�سور �ل�سالة �لعامة، وعند دخول �لكني�سة ي�سجد ويتلو �ل�سالة �لربانية 
ثم مييل باأذنيه ل�سماع ما يتلى من �لف�سول �ملقد�سة �أو �سرحها وبعد �نتهاء �ل�سالة، يعود �إىل قاليته 
و�لطلبات  باملز�مري  �خلا�سة  �سالته  يتلو  �ل�سباح  ويف  ينام،  ثم  �سمعه  فيما  نف�سه  يناق�س  مدة  ويبقى 
�خلا�سة �أما يف ليلة �لأحد فيهرع كل �لرهبان حل�سور �سالة �لقد��س �لإلهي، ويكون �لكل قد ��ستعد 
�لليلة كثريون من  ياأتي يف هذه  �لرهبان، وكان  �لق�سو�س  �أحد  يد  �ملقد�سة من  �لأ�سر�ر  للتناول من 
�سعب �جلهات �ملجاورة فقر�ء و�أغنياء وبيدهم نذورهم، وبعد خروجهم من �لكني�سة يذهبون �إىل مائدة 

�ل�سيافة وياأكلون من �لطعام �مُلعد لهم ثم ين�سرفون �إىل بالدهم.

د- ال�س�م
كان من نظام �لأنبا باخوم �ل�سماح للرهبان بوجبتني كل يوم، �أما �لأنبا �سنودة وقبله خاله �لأنبا 
بطعام  �ملر�سى  للرهبان  وقد �سرح  و�لبقول،  �خلبز  وتقت�سر على  للرهبان  فقط  و�حدة  فوجبة  بيجول 

�أح�سن ب�سرط �أن يبقو� يف م�ست�سفاهم.

هـ- التعليم
فر�س �لأنبا �سنودة على �لرهبان �أن يح�سرو� �إىل مكان مت�سع بالدير ل�سماع �لعظات �لتي كان 

يلقيها عليهم �إذ� كان موجوًد�، و�لتي كان ير�سلها لهم خمطوطة �إن كان غائًبا.

وكان يحث فيها �لرهبان على �لتم�سك بالف�سائل �مل�سيحية وجتنب خمالفتها، ويالحظ يف مقالته 
�سعة �طالعه على �لكتاب �ملقد�س، وكان �ملفرو�س �أي�ًسا على كل ر�هب �أن يدر�س �لأ�سفار �ملقد�سة.

و- نظام العمل
كان �لرهبان �أيام �لأنبا بيجول يقتاتون من هبات موؤمني �لبالد �ملجاورة مع طول �مل�سافة عليهم، 
ولكن ملا كرث �لرهبان يف عهد �لأنبا �سنودة كان لبد من �لتفكري يف طريق �آخر فر�أى �سرورة ��ستقالل 
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�لرهبان �أنف�سهم، ويف هذ� فائدتان: �لأوىل �سغل فر�غ �لر�هب حتى تخف حماربته من قبل �ل�سياطني، 
و�لثانية �ل�ستفادة �ملادية من هذ� �لوقت لتغذية �لدير و�إمنائه وم�ساعدة �ملحتاجني �لذين يفدون �إليه.

قرر �لأنبا �سنودة على كل ر�هب بعد �إمتام و�جباته �لروحية �أن ي�ستغل يف �ملهن �لتي كان بها قبل 
دخوله �لدير؛ ولذلك �قت�سى �حلال عمل م�سانع وور�س، وخ�س �لرهبان بد�خل �لدير بال�ستغال يف 
�لطحن و�لعجن و�خلبز، ثم �لطبخ وجتهيز �ملائدة وحر��سة خمزن �خلبز و�لغالل و�سفر �خلو�س ح�سب 

�سناعتهم.

ومتويه  �ملقد�سة  �لكتب  بن�سخ  و�لقيام  �خلط،  �لرهبان  لتعليم  مبدر�سة  خ�سهم  فقد  �ملتعلمون  �أما 
حروفها وجد�ولها مباء �لذهب.

وكان للرهبان خارج �لدير �أن ي�ستغلو� يف رعاية �ملو��سي وري �لب�ساتني و�حلرف و�لزرع و�حل�ساد 
و�لدر�س و�لتخزين.

ز- االإدارة
، كان �أوًل �لأنبا �سنودة وبعده وي�سا تلميذه، ثم قلته �أر�سمندريت �أ�سيوط،  كان لالأديرة مديٌر عامٌّ
�إد�ر�ت  �إىل  �لأ�سغال  و�نق�سمت  رئي�سة،  �لر�هبات  ولدير  رئي�س،  دير  لكل  وكان  ثاٍن،  مدير  ويعاونه 

خا�سة بكل فرع كفرع �ملطبخ �إد�رة �ملطبخ... �إلخ.

ح- رعاية القدي�ض للرهبان
�ت�سع نطاق �أديرة �لقدي�س ما بني دير �لأنبا بي�سوي و�لأنبا بيجول �سماًل، و�لدير �لأبي�س جنوبًا، 
وقد ذكر �أن قلته �أر�سمندريت �أ�سيوط �سار رئي�ًسا لأديرة �لأنبا �سنودة، وهذ� ما يدل على �أن رهبنة 

�لأنبا �سنودة و�سلت �إىل �أ�سيوط.

وقد بنى �أي�ًسا �أديرة للر�هبات ملا ر�أى كثري�ت منهن قد نذرن بتوليتهن، وقد بلغ عدد �لر�هبات 
يف هذ� �لدير ما يقرب من 1800 ر�هبة، وقد كان �لأنبا �سنودة �أي�ًسا �أبًا لعدد هائل من �لرهبان ي�سل 

�إىل �أربعة �أو خم�سة �آلف ر�هب.





الف�سل اخلام�ض
العمل امليداين

	 مظاهر االحتفال مب�لد القدي�ض•
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الزيارة يف االأيام العادية
�لدينية و�لقد��سات غالًبا كل يوم ح�سب طق�س �لكني�سة،  �ل�سعائر  بها  �لدير �لآن تقام  كني�سة 
وهي تخدم �ملنطقة �لتي حول �لدير لعدم وجود كنائ�س قريبة منها، وتقدم �خلدمة �لروحية ومد�ر�س 

�لأحد و�خلدمة �لجتماعية وتعول �لفقر�ء و�مل�ساكني يف �ملناطق �ملجاورة.

ويف يوم 7 �أبيب يتم �لحتفال مبنا�سبة ذكرى نياحة �لقدي�س، وي�ستمر �لحتفال مبولد �لقدي�س 
بد�ية من هذ� �ليوم وي�ستمر ملدة �سهر، 4 �أ�سابيع، وهو �ملولد �مل�سيحي �لوحيد يف م�سر كلها، ي�ستمر 
�لحتفال به ملدة �سهر؛ حيث تظهر مظاهر �ملولد من �أن�سطة روحية و�قت�سادية وترفيهية وعالجية...�إلخ.

االحتفال ال�سن�ي
للقدي�س عن  �ملوؤمنون  فيها  يعرب  �لتي  �لأ�سا�سية  �ملنا�سبة  هو  بالقدي�س  �ل�سنوي  يعترب �لحتفال 
�حرت�مهم له، وتتم �لزيارة يف �ملكان �لذي يدفن فيه ج�سد �لقدي�س. وج�سد �لقدي�س كان موجوًد� 
حتى منت�سف �لقرن �لثامن �مليالدي وبعدها مل يعد موجوًد�.)1) �إل �أنه يزوره �لنا�س - وكاأن ج�سده 
موجوٌد �أو كاأنه حي يف هذ� �ملكان - من جميع �أنحاء �لقطر �مل�سري لأخذ بركة �ملكان وبركة �لقدي�س. 
�أ�سابيع، تعارف �لأقباط بع�سهم بني بع�س على  وملا كانت مدة �لحتفال بهذ� �ملولد ت�ستمر ملدة 4 
و�لثاين  �سوهاج،  حمافظة  �أي  �لأول )لل�سوهاجية)  فالأ�سبوع  �لبالد؛  على  �لأ�سابيع  هذه  تق�سيم 

لأ�سيوط، و�لثالث )للخمامية) �أخميم، و�لر�بع لكل �لنا�س �لذين مل يزوروه.

وهذ� �لتق�سيم متغري فيقول �أحد �لإخباريني)2): �إن �لأ�سبوع �لأول لأ�سيوط، فهذ� �لتق�سيم يتنادر 
به �لنا�س وهو غري معمول به، وكل �سخ�س يقول تق�سيمة خمتلفة عن �لآخر.

و�لهدف من هذه �لأعر�ف غري �ملعمول بها هو جتمع �لأهل و�لأقارب و�لأ�سدقاء مًعا يف وقت 
ا لتحقيق �سلة �لود و�لتقارب. ا هامًّ و�حد؛ مما يوؤدي دوًر� �جتماعيًّ

القدي�ض العظيم االأنبا �سن�دة رئي�ض املت�حدين باجلبل الغربي ب�س�هاج: الدير االأبي�ض والدير االأحمر )�سوهاج: مكتبة دير   - 1
�لأنبا �سنودة، د.ت.): 90.

�إخباري رقم )1).  - 2
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و�رتباط زيارة �لأنبا �سنودة بالأغاين �ل�سعبية و��سح يف هذ� �ملولد، فقد كان يف �ملا�سي؛ حيث 
ياأتي �لزو�ر ر�كبني جماًل �أو �سرًي� على �لأقد�م وين�سدون بع�س �لأغاين �ل�سعبية. )1)

اال�ستعداد لزيارة امل�لد
�لزيارة نف�سها يف حد ذ�تها ن�ساط ترويحي؛ حيث يتجمع �لأهل و�لأ�سدقاء، وتعم �لبهجة على 
�جلميع �إن كانو� ر�كبني �سيار�ت �أو ر�كبني جماًل كما يف �ملا�سي، وهم يغنون �لأغاين �ل�سعبية يف 
�لأغنية. ويبني  �ل�سن - مقاطع  �لن�ساء - وخا�سة كبار  فيها  تتبادل  �لأغنيات  �لقدي�س، وهذه  مدح 
�ملولد  �إن يجيء موعد  وما  و�لت�سفيق،  �لطبل  با�ستخد�م  �لزيارة  �أثناء  �لفرحة  �ل�سعبي مدى  �لن�س 
)عظيمة)  كبرية  �أيام  �إنها  �لإخباريني:  �أحد  ويقول  �هلل،  �إىل  و�لدعاء  �لقدي�س  �لنا�س  يتذكر  حتى 

لرتباطها باأيام �لحتفال بالقدي�س، وهناك بع�س �لإخباريني �لذين �لتقيت بهم.

�لحتفال،  وب�سبب  �لعادة،  ب�سبب  �لربكة،  لنيل  ذلك  �أجابو�:  �لزيارة،  �سبب  عن  وب�سوؤ�لهم 
بالزيارة. ويقول  �إليهم  �إن �لقدي�س قد ز�رهم يف �ملنام و�أوعز  وب�سبب �ل�سالة. ويقول بع�س �لنا�س: 
�لبع�س �لآخر: �إن �لقدي�س ناد�ين وعليَّ �أن �أذهب �إليه، وهناك �عتقاد عند بع�س �لنا�س �خلوف من 
�إن مل يذهبو� ف�سيء مكروه رمبا يحدث لهم،)2)  �أنهم  �إن مل يذهبو�، فهم يعتقدون  غ�سب �لقدي�س 

وعليه فاإنه يجب �ملحافظة على �لعالقة �لودودة بني �لقدي�س و�لز�ئر. 

وعامة �لريفيني يبيتون يف �ملو�لد عدة لياٍل، وعليهم �أن ي�ستعدو� باأخذ �لفر��س �لذي يبيتون عليه 
مثل �ملالء�ت، و�ل�سجاد، و�أدو�ت �ملطبخ �لب�سيطة )كالوقود و�أو�ٍن للطبخ و�أو�ٍن لعمل �ل�ساي... �إلخ) 

و�أدو�ت معي�سية تكفيهم لق�ساء عدة لياٍل.

�لدير  وزو�ر  يعودون،  ثم  �ملولد  يف  �ساعات  بب�سع  يكتفون  فاإنهم  �ملدينة  يف  يعي�سون  �لذين  �أما 
يقيمون �خليام �أمام �لدير �أو يقيمون يف �لدير.

�إخباري رقم )2).   - 1

�إخباري رقم )3).   - 2
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مظاهر االحتفال بامل�لد

) - زفة االأيق�نة    
تعترب زفة �لأيقونة من �أهم مظاهر �ملولد �لقبطي؛ حيث يتقدم �لأ�سقف �أو كبرُي �لكهنة وهو مم�سٌك 
�سنودة،  �لأنبا  �لقدي�س  �أيقونة  �ل�سمام�سة  �أفر�د  �أحد  �لو�قف، ويحمل  �ل�سعب  يبارك  �ل�سليب  بيده 
�ل�سلبان، ويخرج  بزيهم �خلا�س وهم يحملون  �ل�سمام�سة  وخلف �لأيقونة ت�سري جمموعة كبرية من 
�ملوكب من كني�سة �لدير ويطوفون باأيقونة �لقدي�س يف حفل عظيم بالأحلان �لقبطية و�آلت �ملو�سيقى 

�لكن�سية.

و�أثناء ذلك يتد�فع �لآلف من �ل�سعب لأخذ بركة �لقدي�س »�لأيقونة« عن طريق مل�سها وتقبيلها، 
�إىل �لكني�سة على م�ساحة ع�سرة  �أخرى  وي�سري �ملوكب �ملهيب يف م�سريته حول �لدير ثم يعود مرة 
�أفدنة، و�أثناء �ملوكب تقوم جمموعات كبرية من �ل�سباب �ملتحم�س بهتافات للقدي�س يف �سورة �نفعالية 
ُيحمل  وقد  �لو�قفة،  �جلموع  عليه  ويرد  �لهتاف  ببد�ية  �ل�سباب  �أحد  يقوم  متاأججة؛ حيث  وعاطفة 
�إىل  �لهتافات حركات �لأذرع  بالهتاف وي�ساحب هذه  �ل�سباب فوق �لأكتاف وهو �لذي يبد�أ  �أحد 
�أعلى ب�سورة م�ساحبة لإيقاع �لهتاف، و�أحيانًا تكون هذه �لهتافات تعبرًي� عن �ل�سخط �لعام و�ل�سيق، 
وغ�سبهم  �سيقهم  عن  للتنفي�س  فر�سة  باملظاهر�ت  تكون  ما  �أ�سبه  �لتي  �لهتافات  هذه  يف  وليجدو� 
�لعام، وميار�سون هذ� بجر�أة متخذين من �ملولد و�أ�سو�ر �لدير �إطاًر� للحماية. وقد ر�سد �لباحث بع�س 

�لهتافات �ل�سيا�سية منذ عام 2002، وهي تقال يف يومنا هذ�.

�لتجمع  عبارة عن  »للزفة«، وهي  �إجر�ئي  تعريف  �إعطاء  و�مل�ساهدة ميكن   ومن خالل �ملالحظة 
�لطبقة  �لربكة، وهي بذلك تعرب عن مالمح  �ملقد�س ملدحه ونو�ل  �لرمز  و�لتجمهر و�للتفاف حول 

�ل�سعبية باأد�ء فني فطري ب�سيط عن �أخالقها وقيمها وعاد�تها وتقاليدها و�أفر�حها.

وتتم زفة �لأيقونة د�ئًما يف ليلة عيد �لقدي�س، وبعدها ي�ستمر �لحتفال مبولد �لقدي�س ملدة �أربعة 
�أ�سابيع كاملة؛ لذ� يف هذ� �ملولد تعد زفة �لأيقونة �أول �لطقو�س �لدينية �أو �أول �حتفالت مولد �لأنبا 
�سنودة، و�أثناء �لزفة تتوزع قو�ت �لأمن �لتي متالأ �ملكان حفاًظا على �لأمن ومنًعا لل�سغب و�حلو�دث. 
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2 - الطق��ض الدينية داخل كني�سة الدير

اأ- ال�سالة والدعاء   
�أمام  بخ�سوع  يقف  فهو  و�لدعاء،  هلل  �ل�سالة  هو  �لكني�سة  دخوله  عند  �لز�ئر  يفعله  �سيء  �أول 
�لهيكل وي�سلي، ويبد�أ �سالته د�ئًما بر�سم عالمة �ل�سليب، وي�سكر �هلل على نعمته ثم �لدعاء �إىل �هلل، 
وي�سمل ذلك �لطلبات �لتي يحتاجها �أو �مل�ساكل �لتي مير بها، ثم يختم �سالته بـ »�أبانا �لذي....«، 

و�أثناء �سالته يت�سفع بالقدي�س يف كل طلباته.

ويعتقد �لبع�س �أن �ل�سالة يف هذ� �لوقت من �أيام �ل�سنة - مو�سم �لحتفال - ويف هذ� �ملكان، 
�إن مل  �أن �ل�سالة يف �أي مكان و�أي وقت جمابة،  حمققة وجمابة، وهذ� يختلف عن ر�أي �لدين يف 
تتعار�س مع �إر�دة �هلل �خلرية لكل �لب�سر. وبع�س �لذين مل يتقربو� �إىل �هلل من قبل، فاإنهم ياأخذون 

هذه �لزيارة فر�سة لل�سالة و�لدعاء.

ب- ال�سالة والت�سفع اأمام اأيق�نة القدي�ض   
 بعد ذلك يقف �لز�ئر �أمام �أيقونة �لقدي�س، و�لأيقونة ما هي �إل تعبري عن روح �لقدي�س �لتي ل 
ترى ول حت�س، فهي ل متثل يف �لو�قع �ل�سخ�س �مليت بل �ل�سخ�س �حلي �أي روحه.)1) وعلى ذلك 
�لقدي�س،  ويدعو  �لقدي�س،  بهذ�  ويت�سفع  �هلل،  �إىل  وي�سلي  ويت�سرع  �أمامها بكل خ�سوع  �لز�ئر  يقف 
بل قد ي�سل �لأمر �إىل معاتبته. وقد ر�أيت كثرًي� من �لز�ئرين، وخا�سة بع�س �لريفيات و�ملتقدمات يف 

�لعمر يتحدثن بتو�سل مع �لقدي�س ب�سوت م�سموع.

�أمام �لأيقونة - ويرجونه يف حل م�ساكلهم وتلبية طلباتهم  �لقدي�س -  �أمام  �لز�ئرين  ويقف كل 
و�سفائهم من �أمر��سهم، و�أن يو�سع يف رزقهم و�أن يهبهم حماًل و�إجنابًا، وينجح �أولدهم و�أن يوفقهم يف 
زو�ج بناتهم... وكل �أمور حياتهم؛ فهم و�ثقون ومعتقدون يف �سماع �لقدي�س لهم وحتقيق �أمنياتهم. 
�أيقونة �لقدي�س باليد ثم يقبل �ليد بالتناوب �أو على ر�أ�س  وبعد هذ� �لدعاء و�لطلبات يلم�س �لز�ئر 
�لز�ئر، و�إذ� كانت هناك مق�سورة �أمام ج�سد �لقدي�س في�ساحب �لدعاء تقبيل �ملق�سورة، وتت�سابه هذه 

متى �مل�سكني، حياة ال�سالة االأرث�ذك�سية )د.م.، 1968): 593.  - 1
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�ملمار�سات �أثناء �لدعاء مع �ملمار�سات �لتي ميار�سها �مل�سلمون عند �سريح �لويل.)1) 

وقد ر�أى �لباحث �مر�أة تقبل �سرت �لهيكل �ملر�سوم عليه �سورة �لقدي�س، وت�سع جزًء� من �ل�سرت 
فوق ر�أ�سها، فتعترب هذه �ملمار�سة بالإ�سافة �إىل تقبيل �لأيقونة باليد من طقو�س نو�ل �لربكة.

ج- اإيقاد ال�سم�ع اأمام اأيق�نة القدي�ض
�ل�سلو�ت يف ذكرى  �إقامة  �لثالث، وذلك �سمن و�سف طقو�س  �لقرن  وقد ذكر يف خمطوطات 

�ل�سهد�ء تكرميًا وحتية لأرو�حهم �لتي �أ�ساءت يف �لعامل.)2)

�إيقاد �ل�سموع ملا لها من دللت ورموز دينية. وتقاد  وت�ستخدم �لكني�سة عادة يف كل �سلو�تها 
�ل�سموع �أمام �أيقونة �لقدي�س ليعلن �أن هذ� �لقدي�س هو �ل�سر�ج �ملنري �ملو�سوع يف هذ� �ملكان لي�سيء 
لكل من فيه، وهو �أي�ًسا مبثابة تكرمي للقدي�س، وتعد �ل�سموع من �لنذور �لتي يقدمها �لز�ئرون للقدي�س 
وقد ذكرت )وينفرد بالكمان) �أنه تعد �ل�سموع �ل�سكل �ملف�سل للنذور لدى �مل�سلمني و�مل�سيحيني.)3)

ويوقد �لز�ئر �سمعة للقدي�س �أثناء �سالته، وميكن �أن يوقد عدًد� من �ل�سموع بنف�س عدد �لذين 
يذكرهم من �أبنائه �أو �أقاربه �أو معارفه �أمام �لقدي�س، ويعد �إيقاد �ل�سموع من طقو�س �لربكة.

د- كتابة الر�سائل للقدي�ض   
وقد ر�أى �لباحث كثرًي� من �لز�ئرين يخرجون �أور�ًقا �سغرية من جيوبهم و�أقالًما، ويكتبون ر�سائل 

للقدي�س ثم يطوونها وي�سعونها �أمام �أيقونة �لقدي�س - �أيقونة �أخرى لي�ست �أمامها �ل�سموع - .

وكبار  و�ل�سباب  �لطالب  فمنهم:  عمرهم،  مر�حل  باختالف  �لر�سائل  يكتبون  �لذين  ويختلف 
�أو  �أو م�سكالت،  �أو طلبات،  �لر�سائل �سكاوى،  �أي�ًسا من �جلن�سني. وم�سمون هذه  �ل�سن، وكذلك 
يذكر فيها �أ�سماء �أ�سخا�س لهم م�ساكل د�عني �لقدي�س �أن يذكرهم، �أو ورقة �سغرية مكتوب عليها 

»�ذكر يا رب عبدك فالن«.

�أحمد، النظرية ال�ظيفية.  - 1

متى �مل�سكني، حياة ال�سالة: 604.  - 2

3 -  بالكمان، النا�ض يف �سعيد م�سر: 230.
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وتكتب هذه �لأور�ق �أو �لر�سائل - �عتقاًد� من �أ�سحابها - كي يت�سنى للقدي�س �أن يتذكرهم لكي 
يحل هذه �ل�سكاوى و�ألَّ ين�سى �أ�سحابها؛ حيث يعتقد �أ�سحاب هذه �لر�سائل يف قدر�ت �لقدي�س 
�ملعجزية و�أن لديه كل ما يطلبونه. وتختلف هذه �ملمار�سات يف �سكلها عن �لر�سائل �ملر�سلة لالإمام 
�ل�سافعي؛ حيث تر�سل �لر�سائل �إليه عن طريق �لربيد �أو �أن يقوم �سخ�س معني �أمام �سريحه بكتابة 

�لر�سائل لأ�سحابها.

�أو �لويل  �أن يقوم �لقدي�س  �أو �لويل و�حد، وهو  �إر�سال �لر�سائل للقدي�س  ولكن م�سمون ممار�سة 
بتلبية �أو حل �ل�سكاوى، وتعمل هذه �ملمار�سات على تقوية �جلانب �لعتقادي عندهم.

�، وجدت يف  وت�سري در��سة »�سيد عوي�س« �إىل �أن �إر�سال �لر�سائل �إىل مقابر �ملوتى ظاهرة قدمية جدًّ
�لع�سر �مل�سري �لقدمي؛ فقد كانت توجه �إىل �ملوتى �لأقرباء �ملقربني يف �لعادة، ومل تكن موجهة �إىل 
�إله �أو �إىل قدي�س �أو �إىل ويل؛ كما نالحظ ��ستمر�ر هذه �لظاهرة �مل�سرية �لقدمية يف �لع�سر �مل�سيحي.)1)

هـ- القدا�سات الي�مية
تكون يف كني�سة �لدير يف هذه �لأيام نه�سة م�ستمرة؛ حيث تقام �لقد��سات )�ل�سلو�ت �لكن�سية) 
ا مع �إلقاء �لعظات لل�سعب �حلا�سر، وذلك من قبل �لكهنة و�لرهبان �ملوجودين بالدير، وهي مبثابة  يوميًّ
ا يف بخور ع�سية )�سالة ليلية)  فر�سة لتقريب �ل�سعب �إىل �هلل، و�أي�ًسا تقام دورة �أيقونة �لقدي�س يوميًّ

وت�سبحة ن�سف �لليل.

وهذه �ملمار�سات: �ل�سالة و�لدعاء و�لعظات )�خلطب �لدينية) لها وظيفة دينية و�جتماعية؛ حيث 
تعمل على تقرب �لنا�س �إىل �هلل و�حلث على عمل �خلري وم�ساعدة �لفقر�ء و�ملحتاجني.

�لطباعة  د�ر  )�لقاهرة:  م�سر  يف  واالأولياء  القدي�سني  بع�ض  عن  درا�سة  امل�سرية:  الطريقة  على  الثقايف  االإبداع  عوي�س،  �سيد   - 1
�حلديثة، 1981)؛ �سيد عوي�س، من مالمح املجتمع امل�سري: ظاهرة اإر�سال الر�سائل اإىل �سريح االإمام ال�سافعي )]�لقاهرة[: 
�ملركز �لقومي للبحوث �لجتماعية و�جلنائية، 1965)؛ الفلكل�ر العربي: بح�ث ودرا�سات، �إ�سر�ف حممد �جلوهري، مج. 1 

)�لقاهرة: مركز �لبحوث و�لدر��سات �لجتماعية، كلية �لآد�ب، جامعة �لقاهرة، 2006).
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3- تعميد االأطفال يف امل�لد   
وتعترب �ملو�لد منا�سبة هامة لتعميد �ملو�ليد، و�ملعمودية من �لطقو�س �لأوىل �مل�سيحية �لتي جترى 
تر�عى  يوًما، ولكن ل  يوًما، و�لبنت بعد ثمانني  باأربعني  �لولد بعد ولدته  لالأقباط. وجترى للطفل؛ 
هذه �ملو�عيد بال�سبط عند كل �لأقباط، بل تف�سل �لطبقات �ل�سعبية تعميد �أولدهم يف �ملو�لد، وهذه 

�ملمار�سة ماأخوذة من معمودية �ل�سيد �مل�سيح يف نهر �لأردن.

وقد ينذر و�لد� �لطفل باأن يعمد�ه يف مولد �أحد �لقدي�سني فيذهبو� �إىل �لدير �أو �لكني�سة ويكون 
�لر�هب �أو �لكاهن قد هياأ �ملعمودية.

ويبد�أ �لطق�س باأن حتمل �لأم طفلها على يدها �لي�سرى، وترفع يدها �ليمنى وتتوجه ناحية �ل�سرق، 
�لغرب  ناحية  �ملمار�سة  هذه  تكرر  مر�ت،  ثالث  �ل�سيطان)  �أيها  )�أجحدك  قوله  �لكاهن  ور�ء  وتردد 
ياأخذه �لكاهن ويغط�سه يف ماء  و�ل�سمال و�جلنوب، وبعدها يقوم �ل�سما�س بخلع مالب�س �ملولود ثم 
�ملعمودية ثالث مر�ت متتالية با�سم �لأب و�لبن و�لروح �لقد�س، ثم يخرجه من �ملاء ويدهنه بزيت 
مقد�س 36 ر�سمة يف مفا�سله وجميع �أجز�ء ج�سمه، ثم تقوم �أمه باإلبا�سه مالب�س بي�ساء جديدة عليها 
ا ي�سمى زناًر� ويلفه حول  تطريز �ل�سليب، و�أي�ًسا يو�سع على ر�أ�سه تاج ثم ي�سع �لكاهن خيًطا حريريًّ
يتعهد�ه  باأن  �لطفل  و�لدي  �لكاهن  ويو�سي  باأُن�سوطة،  ويعقده  �لأي�سر،  �إبطه  مير حتت  بحيث  �لطفل 
ويربياه تربية م�سيحية. وبعد ذلك يتم زفة �ملولود �ملعمد حديًثا يف �لكني�سة؛ حيث حتمله �أمه مع �أهله 
و�أقاربه ويدورون يف �لكني�سة و�سط جوقة من �ل�سمام�سة و�ملو�سيقى �لكن�سية و)�لزغاريد) وبعدها يفك 

ا. �لكاهن �لزنار، وي�سري �لطفل م�سيحيًّ

ا نظري �إجر�ء �ملعمودية للطفل، يف حني تكون �لآن  وقدميًا كان �لكاهن �أو �لر�هب ياأخذ مقاباًل ماديًّ
بدون مقابل.

4- النذور واالأ�ساحي
وتقدم �لنذور و�لأ�ساحي يف هذه �ملنا�سبة.

�لنذر: هو �لتعهد بفعل �سيء ما �إن حتقق �أمٌر ما. وملا كان حتقيق �لأمر بيد �هلل وجب �أن يكون 
�لنذر هلل.
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وملا كان �هلل يجري �ملعجز�ت على يد �لقدي�سني حتول �لنذر و�أ�سبح للقدي�س. وقد يعتقد �لبع�س 
�أن �لقدي�س نف�سه ملا له من �أعمال خارقة هو �لذي ق�سى هذ� �لأمر �أو �أمت له �ل�سفاء؛ لذ� �أ�سبح �لنذر 

للقدي�س.

�إن �لفكرة �لكامنة ور�ء ممار�سة تقدمي ذبيحة �أو �أي نذر فكرة ب�سيطة، موؤد�ها �أن �لإن�سان وما ميلك 
�إمنا هو ملك هلل، ولكن �إذ� �أر�د هذ� �لإن�سان �أن يتجنب �سوًء� �أو ينقذ حياته من خطر حمدق به �أو 
ي�سفى من مر�س �أملَّ به فاإنه يفتدي نف�سه بهذه �ل�سحية. وترجع فكرة �لأ�ساحي �إىل �لعهد �لقدمي؛ 
حيث كانت �لعبادة يف �لقدمي بتقدمي �لقر�بني من �لذبائح، وترجع �أي�ًسا �إىل �مل�سريني �لقدماء؛ حيث 

ا منهم �أن هذه �لآلهة قادرة على �أن حتقق ما يتمنون. كانو� يقدمون �لنذور لالآلهة ظنًّ

و�لطيور  �ل�سموع  قدميًا  �سنودة  �لأنبا  للقدي�س  تقدم  كانت  �لتي  و�لنذور  �لأ�ساحي  �أهم  ومن 
و�حليو�نات، مثل: �جلدي و�لأبقار و�جلامو�س و�خلر�ف؛ حيث يقوم زو�ر �لأنبا �سنودة باإح�سار �لطيور 

و�حليو�نات �ملنذورة �إىل �لدير ثم تذبح وتوؤكل يف وليمة ت�سم �لأهل و�لأ�سحاب.

�أما �لآن فت�ستمر هذه �لأ�ساحي من �حليو�نات؛ حيث يوجد �لآن مذبح )�سلخانة) لذبح �لنذور، 
و�إذ� تعذر على �ل�سخ�س �لذي ينذر �سر�ء �لذبيحة يقدر ثمنها ويقوم بدفع �لثمن �إىل �لدير.

ربع  فيعطي  للقدي�س  خروًفا  �لأ�سخا�س  �أحد  نذر  �إذ�  فمثاًل  عليه،  متعارف  تق�سيم  �أي�ًسا  هناك 
�خلروف مع �لأجز�ء �لد�خلية و�لفروة، و�لباقي ياأخذه �ل�سخ�س لياأكله مع �أهله و�أ�سحابه.)1)

ا جلنة لبيع �لأ�ساحي �ملنذورة، وتوؤخذ هذه �لنذور �إما للدير و�إما للمحتاجني،  وتوجد هناك حاليًّ
ويختلف كل فرد عن �لآخر يف قيمة �لنذر كلٌّ ح�سب مقدرته �أو كل مبا نذر.

متابعة  طريق  وعن  للقدي�س،  تقدم  ز�لت  وما  كانت  �لتي  �لنذور  �أهم  من  �أي�ًسا  �ل�سموع  وتعد 
و�سوؤ�ل �لإخباريني وز�ئري �ملولد تبني �أن هناك حر�ًسا �سديًد� على �إيفاء �لنذر �إذ� حتقق �لأمر �لذي 

نذر من �أجله.

ومن ذلك ن�ستدل على �أن �لنذور و�لأ�ساحي توؤدي وظيفة دينية يف �ملقام �لأول؛ لأنها مرتبطة 
بالقدي�س ووظيفة �قت�سادية؛ حيث يتم رو�ج �لذبائح و�للحوم و�لبيع و�ل�سر�ء لزو�ر �ملولد.

�إخباري رقم )5).  - 1
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5 - الن�ساط االقت�سادي 
يعترب �لن�ساط �لقت�سادي من �أبرز مظاهر �ملولد؛ وذلك لأن �آلف �لزو�ر ياأتون من �ستى �أنحاء 
لياٍل يف �ملولد؛ لذ� ي�ستلزم وجود خدمات �ملطاعم يف �لأكل و�ل�سر�ب وجتارة  �لبالد ويبيتون عدة 
�سنودة عن طريق  �لأنبا  رو�ًجا يف مولد  تلقى  �لتي  �لغذ�ئية  �ملو�د  تلك  �لغذ�ئية. فمن �سمن  �ملو�د 
و�لبي�س، ويوجد  �لنابت  و�لفول  �لبي�ساء و�ملخلالت  و�لك�سري و�جلبنة  و�لطعمية  �لفول  �ملالحظة: 
ا مقابل �لدير مطعم به وجبات �ساخنة من �للحوم، �لتي مل تكن موجودة من قبل، بالإ�سافة  حاليًّ
�إىل �لأك�ساك �لتي تبيع �ل�سلع �ملذكورة �سابًقا، و�أك�ساك لبيع �مللوحة و�لف�سيخ، كما يوجد بائعو �لفول 
�ل�سود�ين و�حلم�س و�حللوى و�خلروب. وتعترب هذه �لأ�سياء هي �لتي يحر�س عليها �لز�ئر يف �أخذها 

معه عند عودته ملنزله، و�أي�ًسا بائعو �لفو�كه.

وملا كان مولد �لأنبا �سنودة يتم د�ئًما يف موعد ثابت يف �سهر يوليو يف �ل�سيف، فاإنه مو�سم لبيع 
تكرث  �لوقت  هذ�  ففي  �أي�ًسا؛  و�ل�ساخنة  �ملثلجة  و�مل�سروبات  و�لعنب،  �لبطيخ  مثل  �لفو�كه  و�سر�ء 
�مل�سروبات �ملثلجة؛ لأنه يكون وقت �ل�سيف، كاملياه �لغازية باأنو�عها: �لعرق�سو�س و�ل�سربات و�لتمر 
هندي، وقد كانت يف �ملا�سي تباع مياه �ل�سرب؛ حيث كان بائع �ملياه يحمل على ظهره قربة ممتلئة 
باملياه وذلك قبل دخول �سبكة �ملياه يف �لدير؛ حيث كان �ل�سر�ب من بئر موجودة يف �لدير، �أما �لآن 
فاختفى بائعو �ملياه �إل يف حدود نادرة، فالبيع للعابرين غري �مل�ستقرين بالدير، �أما �مل�سروبات �ل�ساخنة 
فتنت�سر يف جميع نو�حي �ملولد كافيرتيات �أو �أك�ساك �أ�سبه »بالغرزة« لعمل �ل�ساي و�لقهوة و�ل�سحلب.

وهناك بيع لعب �لأطفال: تنت�سر يف مولد �لأنبا �سنودة لعب �لأطفال، مثل: �ل�سيار�ت �ل�سغرية 
و�مل�سد�سات �ل�سغرية و�لطائر�ت �ل�سغرية �لتي تد�ر بالبطاريات �ل�سغرية.

و�ل�سخليلة  �ل�سفيح  �لزمارة:  مثل  �لنادرة،  �لقدمية  �لأطفال  لعب  بيع  ��ستمر�ر  �لباحث  ولحظ 
و�لطبلة و�حل�سان �لبال�ستيك و�لعرو�سة �لبال�ستيك، �لتي تباع ب�سكل جتاري كبري للطبقات �ل�سعبية.

 اأن�سطة جتارية مرتبطة بامل�لد امل�سيحي
هناك بع�س �ملظاهر �لتجارية �ملرتبطة باملولد �مل�سيحي:
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�أ- بائع �ل�سور �مل�سيحية: نالحظ �أن هناك �أك�ساًكا كثرية منت�سرة يف �أنحاء �ملولد حول �لدير لبيع 
�ل�سور �مل�سيحية، ورقية كانت �أو على هيئة �سور د�خل �إفريز )برو�ز من �لزجاج)، بع�سها به 
ملبة �سغرية لت�سيء، وذ�ت �أحجام �سغرية وكبرية �أي�ًسا، ومن هذه �ل�سور �سورة لل�سيد �مل�سيح، 
�ملولد،  هذ�  مبيًعا يف  �ل�سور  �أكرث  من  �لدير، وهي  �سنودة �ساحب  و�لأنبا  �لعذر�ء،  و�ل�سيدة 
و�سور �لقدي�سني، �أي�ًسا بع�س �ملناديل و�لإ�ساربات �ملطبوع عليها �سور �لقدي�سني، و�أي�ًسا حلية 
�أن  �لد�ر�س  �كت�سف  وقد  �أو جلدية.  �أو �سورة معدنية  ميد�لية  �إذ� كانت يف �سورة  �ل�سليب 

�لطبقات �لريفية هي �لأكرث حر�ًسا على �سر�ء مثل هذه �ل�سور و�ملناديل و�ل�سلبان.

� بيع �أ�سرطة �لكا�سيت �مل�سيحية، ومنها عدة �أنو�ع،  ب- بائع �أ�سرطة �لكا�سيت �مل�سجلة: ينت�سر جدًّ
لالأب  وعظات  �سنودة،  للبابا  عظات  مثل:  �مل�سهورين،  �لكهنة  لالآباء  عظات  �أ�سرطة  منها: 
�أكرث �ثنني تباع �سر�ئطهما يف �ملو�لد، و�سر�ئط كا�سيت للرت�نيم، ومنها:  مكاري يونان، وهما 
نوعان: تر�نيم توؤدى على هيئة فن ر�ٍق، وهي �أي�ًسا تباع يف �لكنائ�س، و�آخر فيها �أغاٍن �سعبية 
�أو ملدح بع�س �لقدي�سني كالعذر�ء مرمي ومار جرج�س �لروماين،  ملدح �لقدي�س �لأنبا �سنودة 
وهذه �لأ�سرطة �لتي فيها �لأغاين �ل�سعبية �مل�سيحية هي �لأكرث بيًعا للطبقات �لريفية و�لطبقات 

�ل�سعبية؛ لأد�ئها �ملو�سيقي على �لربابة وب�ساطتها وقربها من قلوبهم.

6 - اأن�سطة ترويحية

اأ- الفرجة على امل�لد
�ل�سور،  وبيع  و�ل�سر�ء  للبيع  و�أ�سو�ق  ومر�جيح  و�ألعاب  حمالت  من  �ملولد  على  �لفرجة  تعترب 
وكل بائع يقف �أمام ب�ساعته وينادي عليها يف �مليكروفون و�لأ�سو�ء �ل�سديدة �ملبهجة و�أ�سكال �لزينة 

ا. ا وفنيًّ �ملختلفة و�لألعاب �ملعرو�سة وفرجة �لنا�س على �لنا�س - ن�ساًطا ترويحيًّ

ب- االألعاب
كانت  �لتي  �لني�سان  لعبة  �ختفت  حني  يف  �لآن  حتى  م�ستمرة  ز�لت  ما  وهي  �ملر�جيح،  مثل 
موجودة يف �ملا�سي، و�ختفت �أي�ًسا �ألعاب �لقوى، مع �نت�سار لعبة �لطائر�ت �مل�سنوعة من �لبال�ستيك 
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�ملربوطة يف خيط؛ حيث ت�ساعد �مل�ساحة �لو��سعة يف �جلبل على �نت�سار مثل هذه �لألعاب.

ج- املغن�ن ال�سعبي�ن
قد كان يف �ملا�سي بع�س �ملغنني �ل�سعبيني �لذين يغنون على �لربابة وميدحون �لقدي�س بالأغاين 
�ل�سعبية، و�أو�سحت �لدر��سة �ختفاء �ملغنني �ل�سعبيني، ولكن ما ز�لت �آثارهم؛ حيث جند جمموعة 
من �ل�سيد�ت يجتمعن يف خيمة يغنني ويطبلن ويزغردن مبدح �لقدي�س يف جمموعات متفرقة وقليلة.

د- ن�ساط ترويحي ديني
عر�س  �آلة  وهي  �مل�سيحي،  باملولد  مرتبطة  جديدة  ترويحية  �أ�سكال  ظهور  �لباحث  لحظ  قد 
�سينمائي تعر�س �أفالًما م�سيحية، ويتدفق �لزو�ر على هذه �ل�سينما �ل�سغرية؛ حيث ي�سطف �لزو�ر يف 

ا. �أماكنهم يف �سر�دق كبري وتعر�س �لآلة �لأفالم �لدينية، ويعد هذ� ن�ساًطا ترويحيًّ

7 - الن�ساط العالجي )معجزات القدي�ض)
�ل�سفاء  �أجل  من  فالزيارة  مولد؛  �أي  عليها  يقوم  �لتي  �لأن�سطة  �أهم  من  �لعالجي  �لن�ساط  يعد 
ا، وتدخل يف �جلانب  ا هامًّ من �لأمر��س وحلل �مل�ساكل �لأ�سرية و�لعاطفية و�لنف�سية تعد عاماًل وظيفيًّ

�لعتقادي حول �لقدي�س ومعجز�ته.

�أن  �لدر��سة  �أو�سحت  بالز�ئرين،  ومن خالل �ملالحظة و�مل�ساركة و�سوؤ�ل �لإخباريني و�لت�سال 
�ل�سريرة  �لأرو�ح  طرد  مثل:  �لأمر��س،  بع�س  من  �ل�سفاء  على  للقدي�س  معروفة  تخ�س�سات  هناك 
�أي�ًسا  و�لعتقاد  و�لزو�حف  �لعقارب  ملنع  �لقدي�س  �لرمال من جبل  من  و�أخذ حفنة  �لعقم  وعالج 

بال�سفاء من جميع �لأمر��س.

اأ- طرد االأرواح ال�سريرة 
فياأتي حتى  عليها،  و�سلطانه  �ل�سريرة  �لأرو�ح  �سنودة يف تخ�س�سه يف طرد  �لأنبا  ذ�ع �سيت  قد 
�لآن كثري من �أهايل �ملنطقة، و�أي�ًسا من �لبالد �لبعيدة �إىل دير �لقدي�س �لأنبا �سنودة بق�سد �ل�سفاء من 
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�لأرو�ح �لنج�سة، ومنهم: �مل�سيحيون و�مل�سلمون، وحينما يدخل �لذي به روح جن�سة �إىل د�خل كني�سة 
�لدير ي�سارع وي�سرع ويبكي ويرفع يديه ويقول: »�بعد عني يا �أبا �سنودة«. كل هذ� دون �أن ي�سلي 
له �أحد �لآباء، ويظل على هذه �حلالة �إىل �أن تخرج �لروح �ل�سريرة منه وميجدو� �هلل يف قدي�سيه، وهذ� 

ب�سبب قد�سية �ملكان �لذي تقد�س بوجود �لقدي�س �لأنبا �سنودة.

ب- العالج من العقم )الدحرجة)       
ومن �جلانب �لعتقادي حول �لقدي�س قدرته على عالج �لعقم عن طريق زيارة �لدير يف وقت 

�ملولد و�لدحرجة من فوق جبل �لأنبا �سنودة.

وما ز�لت هذه �لعادة م�ستمرة حتى �لآن )من خالل م�ساهدة �لباحث نف�سه لهذه �ملمار�سات).

و�سف املمار�سة

�أعلى �جلبل؛)1)  �ملغارة  �لأنبا �سنودة وزيارة  �إىل جبل  �لعاقر  �ملر�أة  �ملمار�سة عند �سعود  تتم هذه 
حيث ُتلف �ملر�أة �لعاقر مبالءة وهي و�قفة ويرَبط ر�أ�سها ورجالها؛ بحيث ل ترى �سيًئا فتكون �سورتها 
�سبيهة بالكفن، ثم ت�سندها �سيدة )خمت�سة بالإ�سر�ف على هذه �ملمار�سة)؛ لكي تنام على �لرمال 
ثم تبد�أ عملية �لدحرجة من �أعلى �جلبل �إىل �أ�سفله، وترتكها لكي تتدحرج وهي و�قفة �أمامها لئال 

ت�سطدم بحجر.

�أو  �أهلها  �لعاقر  �ملر�أة  ي�ساعد  وقد  �جلبل،  �أ�سفل  �إىل  ت�سل  برفق حتى  تدفعها  فهي  توقفت  و�إذ� 
�أقاربها، وبعدها يفكون �ملالءة عنها وتدور حول حجر يقال �إنه مقد�س ثالث مر�ت �أو �سبع مر�ت.

هذ� �ملنظر خميف، وقد ر�أيت هذ� يف عيون بع�س هوؤلء �ل�سيد�ت، بع�سهن خائفات ومرتدد�ت، 
وبع�سهن قد جتر�أن بالنظر �إىل �لأخريات. ومن خالل �مل�ساهدة قد ر�أى �لباحث �لبع�س م�سيحيات 
و�لبع�س �لآخر م�سلمات متحجبات؛ مما يو�سح يف �عتقاد بع�س �مل�سلمات �أي�ًسا بقدرة �لقدي�س على 
�ل�سفاء من �لعقم. من خالل �ملالحظة �أي�ًسا معظم �لالتي يقمن بهذه �لعادة قرويات وقليالت ممن 

ي�سكن �ملدن، وميكن معرفة ذلك من خالل مالب�سهن �إن �سح هذ� �لتحليل.

)�ملغارة) يقال �إن �لأنبا �سنودة قد عا�س يف هذه �ملغارة فرتة متعبًد�.  - 1
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�أن  منهن  �عتقاًد�  �لدير؛  بجو�ر  �سنودة  �لأنبا  �لقدي�س  جبل  على  بالذ�ت  �لعادة  هذه  ومتار�س 
�أمنياتهن ل تتحقق �إل يف �لأماكن �ملقد�سة؛ لأن هذ� �ملكان كان يف يوم من �لأيام مكانًا للقدي�س، 
وقد �سار على هذ� �جلبل فتقد�س �جلبل من قد�سيته، �أو �أن هناك �عتقاًد� �أو فكرة �أن �لربكة مرتبطة 

بكل ما هو قدمي �أو مقد�س.)1)

�أو قد يعلل �لبع�س �إجر�ء هذه �ملمار�سة كي تتعر�س �ل�سيدة �لتي ل تنجب للخ�سة، ويف �ملوروث 
�إليها  �ل�سعبي يعتقد �أن »خ�سة ت�سيع خ�سة«، �أي �إن �سبب عدم �لإجناب هو �خل�سة؛ فاإن ما يرجع 

�لإجناب مرة ثانية هو �خل�سة.

ويف ر�أينا حتليل وتف�سري �آخر: 

فعند روؤيتنا للمر�أة �لتي تقدم على ممار�سة هذه �لعادة كما هو مو�سح يف �ل�سور �لفوتوغر�فية، و�لتي 
ُيعدونها لعملية �لدحرجة فهي �أ�سبه باإن�سان يقومون بتكفينه؛ حيث يربطون ر�أ�سه ورجليه مبالءة تغطي 
ج�سمه كله )�أ�سبه بالكفن)، ثم ي�سندونها كي تنام على �لرمال، وعلى مقربة من مقابر موجودة يف هذ� 
�ملكان - فهذه �ملر�أة تقوم بدور متثيلي ملوتها �أو كاأنها متوت كي يبعث منها مولوٌد جديٌد )فهكذ� بعدما 

مات �أوزوري�س ُبعث و�أجنب �بنه حور�س).

�أ�سطورة �أوزوري�س �لتي تربز فيها ثورة �لبعث ونفخ �حلياة يف �ملوتى، ورمبا متار�س هذه �لعادة �عتماًد� 
لدى  �خل�سوبة  طقو�س  �أحد  تعترب  �لعادة  وهذه  �لعادة.  وبقيت  ذهب  رمبا  �لذي  �لقدمي  �ملعتقد  على 

جمتمع �لبحث.

ج- ال�قاية من العقارب والزواحف )ر�سد العقارب)
�عتاد ز�ئرو مولد �لأنبا �سنودة �سعود �جلبل يف �ل�سباح �لباكر، ثم وهم ر�جعون ياأخذون حفنة 
من رمال �جلبل يف كي�س بال�ستيك �أو منديل ثم ير�سونها يف �ملنازل للوقاية من �لعقارب و�لزو�حف.

بالكمان، النا�ض يف �سعيد م�سر: 89.   - 1
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�إن هذه �ملناطق �جلبلية مليئة باحليات و�لعقارب طبًقا لظروف هذ� �ملجتمع؛ لذ� حتتم على �لنا�س 
�أن يلجاأو� �إىل هذه �ملمار�سات.

�إذ� ر�أيت عقربًا، و�إذ�  »�إنك  �أحد �لإخباريني:  �أجاب  �أو �لظاهرة  وعند �سوؤ�يل عن هذ� �لعتقاد 
قلت �ر�سده يا �أنبا �سنودة، ف�سرتى �أن �لعقرب وقف مكانه دون �أن يتحرك ثم مت�سك �أي �سيء وت�سربه 

فيموت«.)1)

�إن هذه �لرمال مقد�سة؛ لأنها �سارت عليها قدما �لقدي�س؛ لذ� لها �لقدرة على �لوقاية ومنع دخول 
�لعقارب و�حليات �إىل �لبيوت)2) كما يعتقدون.

8 – ال��سم
يعترب �لو�سم من �لظو�هر �ملنت�سرة يف �ملو�لد �مل�سيحية وي�سميه �لعامة »�لدق«؛ حيث يلجاأ �لز�ئرون 
و�إنها لعملية �سعبة موؤملة؛  �ل�سليب.  �مل�سيحية وعالمة  بال�سور  للنق�س على �جللد  �ملمار�سة  �إىل هذه 
حيث ي�ستخدم �لرجل �لذي يقوم بهذه �ملمار�سة �آلة �سغرية بحجم كف �ليد تعمل بالكهرباء ولها 
�أزيز مرتفع، ويقوم بالنق�س على مع�سم �ليد لدق عالمة �ل�سليب، وقد يعقبها كتابة �لتاريخ  �سوت 

بنف�س �لآلة.

ور�أيت كثرًي� من �لأطفال و�لن�ساء يبكون من �لأمل لهذه �ملمار�سة، ولكنه �سرعان ما يرون هذ� 
�لنق�س فيفرحون، ثم بعدما يتم �لنق�س يو�سع فوقه �سبغة �سود�ء، وترتك �ليد لفرتة لي�ست طويلة �إىل 

�أن يجف �لنق�س.

�إخباري رقم )6).  - 1

�إخباري رقم )7).  - 2
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لنق�س  للمع�سم)  )�لد�خلية  �لباطنية  �جلهة  هي  للنق�س  ��ستخد�ًما  �لأكرث  �جل�سم  مناطق  ومن 
�سنودة  �لأنبا  مثل:  �لقدي�سني،  �سور  لنق�س  �خلارجية  �جلهة  يف  �لكتف  �أ�سفل  عند  ثم  �ل�سليب 
هذه  �أن  ونرى  �لزيارة.  وتاريخ  �لنق�س  تاريخ  �لر�سم  �أ�سفل  ينق�س  ثم  ومارجرج�س،  مرمي  و�لقدي�سة 

�ملمار�سة حتقق وظيفة جمالية ودينية.





الف�سل ال�ساد�ض
 االأغاين واحلكايات ال�سعبية

ح�ل القدي�ض
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االأغنية ال�سعبية 
يعرف �لدكتور �أحمد علي مر�سي �لأغنية �ل�سعبية باأنها »�لأغنية �ملرددة �لتي ت�ستوعبها حافظة 
جماعة، تتناقل �آد�بها �سفاًها، وت�سدر – يف حتقيق وجودها – عن وجد�ن �سعبي«. ومييزها عن �سائر 
�أ�سكال �لتعبري �ل�سعبي باأنها تتكون من عن�سرين، هما: �لن�س �ل�سعري و�للحن �ملو�سيقي، ويغلب 

عليها �للهجة �لعامية، وترتبط بدورة حياة �لإن�سان ومعتقد�ته.)1)

ويعرف »�لكز�ندر كر�ب« �لأغنية �لفولكلورية باأنها »�أي �أغنية �أو ق�سيدة غنائية حملية وجمهولة 
�لن�ساأة؛ ظهرت بني �أنا�س �أميني يف �لأزمات �ملا�سية، �أخذت جتري يف �ل�ستعمال لفرتة ملحوظة من 

�لزمن هي فرتة قرون متو�لية يف �لعادة«.)2)

�ل�سعبي يف  �لتي يحتفل بها �ملجتمع  �لدينية  باملنا�سبات  �أوثق �لرتباط  �لدينية ترتبط  و�لأغنية 
�لتي  فيها، و�مل�سامني  �لتي تغنى  �ملنا�سبة  ينبع من طبيعة  م�سر، وحتظى هذه �لأغاين باحرت�م كبري 

حتفل بها، وتت�سل يف جوهرها باملعتقد�ت �لدينية �ملتاأ�سلة يف �ل�سمري �جلمعي.)3)

هذه  �لكاتب  وقد جمع  للقدي�س.  �أغاين  ويغنني  �لن�سوة  فيه  تتجمع  منا�سًبا  مكانًا  �ملولد  ويعترب 
�لن�سو�س �أو �لأغاين من ز�ئري �ملولد.

بالقدي�س،  �خلا�سة  باملعتقد�ت  �لأغاين  هذه  �رتباط  مدى  عن  �لك�سف  ن�ستطيع  خاللها  ومن 
وكذلك �رتباطها مبظاهر �ملولد، وقد ق�سمنا هذه �لن�سو�س �إىل: 

1- �أغاٍن فولكلورية قدمية )�سفاهية)

2- �لهتافات للقدي�س �لتي تعترب من �أب�سط �أنو�ع �لأغنية

�أحمد علي مر�سي، من ماأث�راتنا ال�سعبية، مكتبة �لأ�سرة، �لأعمال �لفكرية، مهرجان �لقر�ءة للجميع )�لقاهرة: �لهيئة   - 1
�مل�سرية �لعامة للكتاب، 1998): 145.

�لكز�ندر كر�ب، علم الف�لكل�ر، ترجمة ر�سدي �سالح )�لقاهرة: د�ر �لكتاب �لعربي، 1967): 253.  - 2

3 -  مر�سي، من ماأث�راتنا ال�سعبية: 201.
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اأواًل: االأغاين الف�لكل�رية القدمية ال�سفاهية 
ونق�سد بها تلك �لأغاين �لتي كانت تغنيها �جلماعة �ل�سعبية قدميًا، ومل تعد �لآن توؤدى �إل نادًر� 

و�حتفظت بها �لذ�كرة �ل�سعبية، وهي تلك �لتي تغنى يف مو�لد �لقدي�سني. ومن هذه �لأغاين:

)- عند زيارة القدي�ض 
وتعد �لزيارة للقدي�س هي �أول مظاهر �ملولد، وحتر�س �جلماعة �ل�سعبية على �لغناء �أثناء �مل�سري �إىل 

مولد �لقدي�س:

اأبـ� �سـنـ�دة ملـفه ملـفه واإن عـطاين ربي ال روحله بزفـةطــريق 
واإن عطاين ربي ال روحله بزفاتطريق اأب� �سنـ�دة ملـفات ملفـات
ملا �سافـتها اجلمال هامـت وزامتقبتك يا اأب� �سن�دة من البعد بانت
ولـدهـايا عتبة اأب� �سنـ�دة يا حمـال عتبـها تنـ�سـر  للزايـرة  افتـحـ�ا 
�سنـاهـايا عتبة اأب� �سنـ�دة يا حمال ه�اهـا تنـ�سـر  للزايـرة  افـتحـ�ا 

وت�سف �لأغنية طرق �لأنبا �سنودة )�أبو �سنودة) باأنها �سعبة وكثرية �ملنحنيات، ولكن هذ� ل يثني 
�لز�ئر عن هدفه، بل �إن كتبت له �لزيارة ف�سوف يذهب وهو �سعيد. 

وتدل هذه �لأغنية على قدمها، فالز�ئرون كانو� يذهبون باجلمال، وهنا نلحظ قدرة �لفنان �ل�سعبي 
على �لت�سوير �لبالغي، فحني ر�أت �جلمال قبة �لأنبا �سنودة �أعلنت �لو�سول �إىل مق�سد �لرحلة.

وهنا �أي�ًسا �إ�سارة �إىل �لتن�سري)�لتعميد) و�سوف تاأتي �أغانيه فيما بعد. 

ويتحدث �لفنان �ل�سعبي عن �لفتاة �لتي لي�س معها تكاليف �لزيارة، ولكنها يف �سوق �إىل زيارة 
مولد �لقدي�س، فهي تعر�س عليهم �لعمل يف مقابل �أخذها معهم، وتعك�س �لأغنية �لتالية بع�ًسا من 

مظاهر �لحتفال باملولد من �لغناء و�إقامة �ملو�ئد: 

معـاكــم ال�سهـيـدخـدونـي  معـاكــميـازايـرين  خـدونـي 
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معـاكــم الغـنـاخـدونـي  يف  غـداكـــم�ساطـرة  واأ�سـ�ي 
خـدونـي ال�سهـيـدخـدونـي  خـدونـي خـدونـييـازايـرين 
خـدونـي الغـنـاخـدونـي  يف  واأ�سـ�ي الـفـط�ري�ساطـرة 

وبالرغم من �أن �لقدي�س مل يكن �سهيًد� فاإن �لطبقات �ل�سعبية تطلق عليه هذ� �للقب. 

وجريدة  وحمامة  )غر�ب)  غريب  وعليها  عالية،  باأنها  �لدير  قبة  منظر  �ل�سعبية  �لأغنية  وت�سف 
ومدى �رتباط �لأغنية مبفرد�ت �لبيئة: 

جــريـــدة اأب� �سنـ�دةعليـهـا  جـريـــدةقـبتـك يا  عليـهـا 
جـريــــدة العـــــــدوةعليـهـا  الـحبيبـةواأدعــى  وحـتــى 
غــريـــب عــــالــيــةعليـهـا  غـــريــبقـــبـتــه  عليـهـا 
غــريـــب ويــــقـــ�لعليـهـا  يـا مـا ال�سبـر طيبيـزعـــق 
حمــامـــة عــــالــيــةعليـهـا  حمــامـــةقـــبـتــه  عليهـا 
حمــامـــة وتـــقـــ�لعليـهـا  زوار هــنـا يـا مــاتــزعـــق 

ومعظم �لقدي�سني ي�سلكون �جلبال وي�سكنونها، ودير �لأنبا �سنودة موجود يف �جلبل �لغربي، وُيروى 
عنه �أنه كان يتعبد يف �ملغارة �أعلى �جلبل و�ملعروفة )بالقطعية).

و�إنه لطريق �سعب،  �ملغارة،  �إىل  �لقطعية و�لو�سول  �لأنبا �سنودة �سعود جبل  ومن طقو�س زيارة 
ولكنه ي�سبح �سهاًل بغر�س حتقيق �لغاية، وهي �لزيارة ونو�ل �لربكة: 

اجلـبــلمـا واعـر يـا �سيدي طـلــ�ع  مـا واعـر يـا �سيـدييـا 
الهــ�امـا واعـر يـا �سيدي الـرقــيـقواتـ��سطلـه  كلـعــب 
اجلـبــلمـا واعــر يـا ربــي طلــ�ع  ربــييــا  يـا  واعــر  مـا 
القـربزقزق الطري االأخـ�سرمـا واعــر يـا ربــي ن�سـرب مـن 
اجلبــال جـدي�سـكـنـت  يـا  كـدا  اجلبـــاللي�ض  �سـكـنـت 
اجلبــال �سكنــ�ه�سـكـنـت  للـمبـايل�سكـنــ�ه  طــبـيـب 
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ويتفق �سكنى �لقدي�سني �جلبال مع �لن�س �ل�سعبي �مل�سهور: 

الـجـبـل �ســـــ�اح خــالويــهـميــا مــا يف  يف  قـــاعــديــن 
اللـحـالح ال�سـ�ك مـع  لـيــهـمبياكل�ا  حــلي  واحلــنـــ�سـل 

ملا لهوؤلء �لقدي�سني من حياة �لتعبد و�لن�سك و�لزهد يف �حلياة و�لبعد عن �لنا�س. 

وها هي �لز�ئرة قد و�سلت �إىل باب �لدير )عتبة �لدير) وهي فرحة بالزيارة، وي�سف �لفنان �ل�سعبي 
�لعتبة �لتي تطاأها �لأقد�م باحلجارة و�لياقوت و�لأحجار �لكرمية و��ستخد�م �ل�سو�رة )�أ�ساور �لذهب) 
و�لعقود )�لعقد). وتدل هذه �لألفاظ �لعالية �لقيمة �ملادية على �حلالة �لنف�سية �لفرحة �لتي ت�ساحب 

�لز�ئرين عند �لو�سول �إىل دير �لقدي�س:

حجـــارة جــديعـتبهـا  يـا  حجـــارةبـيعتـك  عـتبهـا 
حجـــارة الـزايـــرةعـتبهـا  ال�ســـ�ارةتـفـتحـه  بـ�سـن 

يـاقــ�تي جــديعـتبهــا  يـا  يـاقــ�تيبـيعتـك  عـتبهــا 
يـاقــ�تي الـزايـــرةعـتبهــا  الـعــقــ�دتـفـتحـه  بـ�سـن 
بلـ�حـة عـتبـة  �ســهــيديـا  يـا  بلـ�حـةبـابـك  عـتبـة  يـا 
بلـ�حـة عـتبـة  قلبييـا  يـا  تـروحــةفـرحـتـك  اأن  نهـار 

ويقوم رهبان �لدير يف �أيام �ملولد بتجهيز �ملكان وعمل �ل�ستعد�د�ت �لكاملة.

كما ي�سف �لفنان �ل�سعبي حالة و�سول �لز�ئرين عن طريق �سماع �سوت �آلت �ملو�سيقى �ل�سعبية، 
وهي: �لطبلة و�ملزمار، وهي نف�س �لآلت �ل�سعبية �لتي ت�ستخدم يف �لأفر�ح و�ملنا�سبات �ل�سعيدة: 

الـجنـيـنـــة راهـــــــبر�ض  الـجنـيـنـــةيــــــا  ر�ض 
الـجنـيـنـــة الـزوارر�ض  طبـل  علـينــاحـ�ض  قـرب  مـا 
الـجنــايـــن راهــــــــبر�ض  الـجنــايـــنيـــــا  ر�ض 
الـجنــايـــن الـزوارر�ض  طبـل  بـايـنحـ�ض  بـره  هـ�  مـا 
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2- بناء الدير 
وعن كيفية بناء �لدير تغني �جلماعة �ل�سعبية:

طـ�بـة على  ط�بــةمني بنـاك يـادي الديرطـ�بـة  على  طـ�بـة 
طـ�بـة على  الـبــنــاطـ�بـة  بـنـاين  عـجـ�بـــةدا  بنــايــة 
قــالـب على  قـالـبمني بنـاك يـادي الديرقـالـب  على  قـالـب 
قــالـب على  الـبــنــاقـالـب  بـنـاين  عـجــايـبدا  بـنـايــة 
ال�ســنـاكــل ال�ســنـاكــلمني بنـاك يـادي الديرحـــط  حـــط 
ال�ســنـاكــل الـمـلـ�كحـــط  بن�نـي  الهـ�اكــلدا  ور�سـمـ�ا 
الـحــديــدي الـحـديــديمني بنـاك يـادي الديرحـــط  حـــط 
الـحــديــدي الـمـلـ�كحـــط  بن�نـي  �سلــيـبـيدا  وعــلـ�ا 
الـحـجـارة �ســهيـدو�ســـال  يا  بناك  الـحـجـارةمني  و�ســال 
الـحـجـارة الـمـلـ�كو�ســـال  بن�نـي  الــزيـــارةدا  ونــا�ض 
مــيــه �ســال  �ســهيـدمـيـن  يا  بناك  مـيـــةمني  �ســال  مـيـن 
مــيــه �ســال  الـمـلـ�كمـيـن  بن�نـي  اخلـــطيـــةدا  ملـحـي 
�ســال طـــ�ب �ســهيـدمـيـن  يا  بناك  طـــ�بمني  �سـال  ميـن 
�ســال طـــ�ب الـمـلـ�كمـيـن  بن�نـي  الـذنــ�بدا  لـمحـي 
جــدودي جديبـنــ�نـي  يـا  بنــاك  جــدوديمـني  بنــ�نـي 
جــدودي الـمـــدارةبـنــ�نـي  عـمـــ�ديو�ســــع  وعـلـ�ا 
خـ�الــي جديبـنــ�نـي  يـا  بنــاك  خــ�الــيمـني  بنــ�نـي 
خـ�الــي الـمـــدارةبـنــ�نـي  مـقــامــيو�ســــع  وعـلــ�ا 

رفـيــعـة جـديعـ�امـيـد  يـا  بنـاك  رفــيعـةمني  عــ�امـيـد 
رفـيــعـة زارهعـ�امـيـد  راح  مــن  الـ�جـيعــةكــل  زاح  مـا 
رفــايــع جـديعـ�امـيـد  يـا  بنـاك  رفـايــعمـني  عـ�امــيـد 
رفــايــع زارهعـ�امـيـد  راح  مــن  الـ�جايــعكــل  زاح  مـا 
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وهكذ� نرى خميلة �لفنان �ل�سعبي تتحدث عن �لتفا�سيل �لدقيقة لبناء هذ� �ل�سرح �لعظيم، و�أن 
له �لفخر يف �أن ي�سرك �أجد�ده و�أخو�له و�لز�ئرين، بل �أ�سرك معهم �ملالئكة لي�سفي قد�سية خا�سة على 

هذ� �لبناء �لعجيب.

3- بط�لة االأنبا �سن�دة
وعن بطولة �لأنبا �سنودة ي�سجل �لن�س �ل�سعبي �أغاين حول زعامته وقد��سته ومعجز�ته، في�سفه 
�لفنان �ل�سعبي بكلمة »�ل�سبع« ول يجد �لفنان كلمة �أقوى من هذه ملا لها من دللة �سعبية ترمز للقوة 

و�لبطولة و�لزعامة، بل هذه �ل�سفة منت�سرة يف �سعيد م�سر و�سكان �جلبل: 

طل من الهيكـل وقايل ال�سالمة�سبع يا اأب� �سن�دة يا عني احلمامـة
طل من الهيكـل و�سـلـم عـلّيـا �سبع يا اأب� �سن�دة يا عني الرثيــه
مد يده اليمني ولطــع الغـازيـة �سبع يا اأب� �سن�دة يا عني ال�سهيـة

اأبـ� �سنــ�دةوال حـــد زيـــــه وال حـــد زيـــــه�سبع يـا 
الـجـبــلوال حـــد زيـــــه غــزالــة  لـ�سـيــــهيا  تـعلـت 
اأبـ� �سنــ�دةوال حـد كـيـفـــه وال حـد كـيـفـــه�سبـع يا 
الـجبــلوال حـد كـيـفـــه غــزالــة  لـطـيـفــهيا  تـعلـت 

ويوجد يف معظم �لأديرة بئر للمياه �أو �آبار، و�إن هذه �لآبار بوجودها يف هذه �لأماكن �ملقد�سة قد 
تقد�ست، و�إن ماءها دو�ء للمري�س و�مل�سافر: 

حــريـــر للــعلـيـــــــليا كل �ســربـة مـنهـا�سـلبهـا  دوا 
�سـال�ســـل يـا جــدي�سلبهـا  �سـال�ســـل�سقيـتـك  �سلبهـا 
�سـال�ســـل للـمـ�سـافــــــريا كل �سـربـة منـهــا�سلبهـا  دوا 
�سـال�ســـل للـمـ�سـافــــــريا كل �سـربـة منـهــا�سلبهـا  دوا 
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4- معم�دية االأطفال يف امل�لد 
تعد �ملعمودية �أو �لتعميد )�لتن�سري) من �لطقو�س �لدينية �لأ�سا�سية عند �لأقباط، وهذه �ملمار�سة 

�ملاأخوذة من معمودية �ل�سيد �مل�سيح يف نهر �لأردن.

وقد ينذر و�لد� �لطفل باأن يعمد�ه يف مولد �أحد �لقدي�سني: 

ولـدهــا الــ�لـــدتـن�سـر  اأم  ولـدهــــارايـحـة  تـن�سـر 
ولـدهــا حـلـقـهــــافـتحـت بـاب الهيكلتـن�سـر  ب�سـن 
�سـنـاهـا الــ�لــــدتـن�سـر  اأم  �سـنـاهـــارايـحـة  تـن�سـر 
�سـنـاهـا وراهــــافـتحـت بـاب الهيكلتـن�سـر  بـمفـتـاح 
الـعمـــ�د الـ�لـــــدبجـار  اأم  الـعمــــــ�دواقــفـة  بجـار 
الـعمـــ�د َحـمـار خــدهــابجـار  العـقــــــ�ديــا  بـلـ�ن 
ال�سـتــارة الــ�لــــدبـجـار  اأم  ال�سـتـــــارةواقــفـة  بـجـار 
ال�سـتــارة َحـمـار خــدهــابـجـار  ال�سـيـجــارةيــا  بلـ�ن 

ا نظري �إجر�ء �ملعمودية للطفل، يف حني تكون �لآن  وقدمًيا كان �لقم�س، �أو �لكاهن ياأخذ مقاباًل ماديًّ
بدون مقابل. ويف �لن�س �لتايل يو�سح �أن �أم �لولد �أو جدته تقدم �أغلى ما عندها من ذهب �أو حلي يف 

�إجر�ء معمودية �لطفل: 

الكـبيــرة �ستـه  الكـبيــرةايـ�ض عـطـيـتي القــمـ�ضيـا  �ستـه  يـا 
الكـبيــرة �ستـه  رهــيـنـةخم�سة »حمب�ب دهـب«يـا  وحلـقـي 
الكـبـايــر �ستـه  الكــبـايــرايـ�ض عـطـيـتـي القـمـ�ضيـا  �ستـه  يا 
الكـبـايــر �ستـه  رهـايـــنخم�سة مـحبـ�ب دهـبيـا  وحلقـي 

هات ال�اد وعـمـهو�ســــيــــعــــــــــــــههـات الـ�اد وعـمـه
الــزعـفــرانهـات الـ�اد وعـمـه على طـــرف كــمواطـحــن 
هات ال�اد وخالــهو�ســــيــــعــــــــــــــههات الـ�اد وخالــه
الــزعــفــرانهات الـ�اد وخـالـه على طــرف �سالـهواطـحـن 
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وتدل عبارة »خم�سة حمبوب دهب« على قدم �لن�س، فكلمة )حمبوب دهب) هي عملة نقدية 
حملية كانت ت�ستعمل فرتة �حلملة �لفرن�سية، وقد ر�سدها علماء �حلملة �لفرن�سية.

 5- النذور واالأ�ساحي 
ا لتقدمي �لنذور من قبل �لأفر�د. ومن �أهم �لنذور و�لأ�ساحي �لتي كانت  ويعد �ملولد هدًفا �أ�سا�سيًّ
تقدم للقدي�س �ل�سموع و�خلر�ف و�جلامو�س و�لطيور؛ حيث يقوم ز�ئرو �لقدي�س بذبحها وياأكلونها يف 

وليمة ت�سم �لأهل و�لأ�سحاب: 

لــي النــدر  لـ�ســــهـــــيـــدهــات  ا الـنـدر يلو هــــــات 
لــي النــدر  ال�س��سيةواأنـت لـك ولــدكهــات  اأخـد  واأنـا 
حـلـتــهعلى حلمـة �سانـي لفـلفـه  على حلــمـة �سانـيمـا 
فـــ�سـةعلى حلمـة �سانـي ال�ســــ�انـيواملعـــالـق  تزيــن 
لــيــة حـلـتـهعلى حلـمـة  لفــلفـه  لـــيـهمـا  حلـــمـه  على 
لــيــة فــ�ســةعلى حلـمـة  ال�ســيـنـيـةواملعــالـق  تـزيــن 

وقد ينذر �لبع�س �أ�سياء غري �لذبائح، وت�ستخدم يف �لدير كاملحارم و�ل�ستائر و�ملفرو�سات: 

واأغـنــي واأغـنــيواإن عطـاين ربـيالأغنـي  الأغنـي 
واأغـنــي يا �سهيـدالأغـنـي  بـتـلــيواأفر�سـك  مـحــارم 

واأقـــــ�ل واأقـــ�لواإن عـطـانـي ربـيالأغـنـي  الأغـنـي 
واأقـــــ�ل يا �سهيـدالأغـنـي  بـلـ�لـيواأفر�سـك  مـحــارم 
واأظـاظـي واأظـاظـيواإن عـطـانـي ربـيالأغـنـي  الأغنـي 
واأظـاظـي يا �سهيـدالأغـنـي  حمـارم حـجـازيواأفر�سـك 

ومن �لنذور و�ملمار�سات �لقدمية �لتي كانت جترى يف �ملولد: ق�س بع�س خ�سالت �ل�سعر �ملرتوكة، 
و�ملوهوبة، �أو �ملنذورة للقدي�س، ويقوم �لكاهن بق�سها. 

وها هي �ملغنية �ل�سعبية تو�سي �حلالق باأن يحلق له ر�أ�سه ويرتك بع�س �خل�سالت ليق�سها �لكاهن 
يف �ملولد:
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حـتـة يـــــــــنــــــةوخـلـيلـه  ز حــتـةو وخـلـيـلـه 
حـتـة يـاربوخـلـيلـه  الـبـنـتــهواحـر�سـه  دا خــي 
�سـارة مـــزيـــــــــنوخـليـلـه  �ســـــارةيـا  وخـليلـه 
�سـارة يـاربوخـلـيلـه  التـالتـــةواحـر�سـه  دا خـي 

وقدميًا كانت هناك بع�س �ل�سلوكيات غري �لالئقة مُتار�س يف �ملولد ك�سرب �خلمر، ولكنها �نعدمت 
�لآن ب�سبب توعية رجال �لدين و�لأمن، وي�سجل �لن�س �ل�سعبي ما كان يحدث قدميًا:

زلزل�ك اجلدعان ب�سرب القهـاوييـا عتبـة اأب� �سن�دة يـا عايل يا هـاوي
زلزل�ك اجلدعان ب�سرب اخلمرجييـا عتبـة اأب� �سن�دة يـا عايل يـا مبني

ثانًيا: الهتافات للقدي�ض يف زفة االأيق�نة 
وياأتي هنا نوع جديد من �لغناء، ول يعترب غناء مبعنى �لكلمة، بل هو نوع من �لهتافات للقدي�س؛ 
�نفعالية  �لقدي�س يف �سورة  �ملتحم�س مبدح  �ل�سباب  �لهتافات جمموعة كبرية من  يقوم بهذه  حيث 
وعاطفة متاأججة؛ حيث يقوم �أحد �ل�سباب ببد�ية �لهتاف ويرد عليه �جلموع �لو�قفة حوله، وقد ُيحمل 
بالهتاف. و�أحيانًا تدخل هذه �لهتافات يف �لتعبري عن  �أحد �ل�سباب فوق �لأكتاف وهو �لذي يبد�أ 
�ل�سخط �لعام و�ل�سيق، فيجدون يف هذه �لهتافات �لتي �أ�سبه ما تكون باملظاهر�ت فر�سة للتنفيث عن 

�سيقهم وغ�سبهم �لعام، ومن هذه �لهتافات: 

	 �أنبا �سنودة يا مليح... يا يل ز�رك �مل�سيح •

	 حط �لكفة على �مليز�ن... و�أبو �سنودة هو �لك�سبان •

	 حط �لكفة على �ل�سينية... �أنبا �سنودة نور يل عنيا •

	 نورك بان... على �ل�سلبان •

	 �أبو �سنودة هو هو... و�مل�سيح �د�ه �لقوة •
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	 و�سنوي يا �سنوي... ونعي�س ونزورك �سنوي•

تندد  و�لتي  �لتي ر�سدها منذ عام 2002،  �ل�سيا�سية  �لهتافات  بع�س  �لباحث عن  وقد ك�سف 
بال�سحافة ب�سبب ما �عتربه �لأقباط �إ�ساءة �إليهم.

خ�سائ�ض الهتافات 
1- فهي تتكون من �سطرتني متقابلتني لهما �إيقاع مو�سيقي، و�ل�سجع هو �لغالب عليها. و�لوزن 
�إن  فما  �ملقفل،  �للغوي  �ل�سكل  �أن ت�سنع  �ساأنها  �لهتافات من  �أو  �لعبار�ت  و�لإيقاع يف هذه 
ينتهي  و�لإيقاع حتى  �لوزن  �لتقريب يف  وجه  �ملتحدتان على  �ل�سطرتان  �أو  �لعبارتان  تنتهي 

�لهتاف كما يف »�ملثل«.

2- ل تظهر هذه �لهتافات �إل يف �أوقات �حلما�س �لديني وخا�سة يف �ملو�لد، وعلى وجه �لدقة 
�أثناء زفة �لأيقونة، �لتي من �ساأنها �أن تزيد حما�س �لهاتفني للقدي�س، وتنت�سر هذه �لهتافات 

و�سط �ل�سباب؛ لأنهم �أكرث �لفئات �نفعاًل وحما�ًسا.

تعتمد  �أنها  �سعبي، كما  مو�سيقي  �إيقاع  لها من  ملا  �لغناء  نوًعا من  �لهتافات  وتعترب هذه   -3
على �لتكر�ر �لذي ي�ساعد على �حلفظ، وهي �أي�ًسا قابلة لالإ�سافة و�لتعديل. وي�ساحب هذه 

�لهتافات حركات �لأذرع �إىل �أعلى ب�سورة م�ساحبة لإيقاع �لهتاف.

4- وتعد هذه �لهتافات هي �ل�سورة �ملعلنة �لآن للغناء يف �ملو�لد �لقبطية بعد �ندثار �لأغنية 
�لفولكلورية �لتي كانت ُتوؤدى قدميًا، و�ختفاء �ساعر �لربابة �أو �ملد�حني يف �ملو�لد �لقبطية. 

5- و�إن مل تعترب هذه �لهتافات نوًعا من �لغناء �ل�سعبي فال بد �أن ت�سنف حتت �لأدب �ل�سعبي 
ملا لها من خ�سائ�س؛ فهي جمهولة �ملوؤلف ولغتها عامية وتعرب عن وجد�ن �سعبي يف �أوقات 

معينة ويرددها �ملجتمع �ل�سعبي وقابلة لالإ�سافة و�لتعديل.

وهذ� �لنوع �أو �ل�سنف من �لأدب �ل�سعبي مل يلتفت �إليه كثري من �لباحثني.
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احلكايات ال�سعبية 
هوؤلء  �سمن  ومن  �لقدي�سني،  �أيدي  على  �مل�سيحي  �ملعتقد  يف  منت�سرة  ظاهرة  �ملعجز�ت  وتعد 
�لقدي�سني �لقدي�س �لأنبا �سنودة، فله كثري من �ملعجز�ت لي�ست يف حياته فقط و�إمنا بعد وفاته �أي�ًسا. 
بل �إن كثرًي� من �لقدي�سني ل يذيع �سيتهم ول يعرفهم �أحد �إل بعد وفاتهم عن طريق ظهور معجز�تهم.

�مل�ستع�سية  �لأمر��س  �سفاء  مثل  �أي�ًسا،  معجز�ته  بعظمة  بل  معجز�ته،  بكرثة  �لقدي�س  وي�ستهر 
نوم �مل�سابني، ويوؤكد  �أثناء  �لقدي�س لعمليات جر�حية  �إجر�ء  �أي�ًسا عن  ن�سمع  كال�سرطان، وكثرًي� ما 
وهناك  �لطبية.  و�لإثباتات  بالأ�سعة  يربهنون على ذلك  و  لهم،  قد حدثت  �أن معجزة  �لنا�س  هوؤلء 

معجز�ت كال�سفاء من �لأرو�ح �لنج�سة �لتي ��ستهر بها �لأنبا �سنودة وديره.

وقد تكون �سورة �لقدي�س �أو كتاب من معجز�ته �أو بع�س حنوطه �أو زيارة كني�سته كافيًة لإحد�ث 
�ملعجزة؛ وذلك يتوقف على �إميان �ل�سخ�س و�لعتقاد يف �لقدي�س، ولي�س �ل�سفاء من �لأمر��س فقط 
طريق  عن  حُتل  �لتي  و�ل�سيقات  �مل�ساكل  من  كثري  هناك  ولكن  كان حمورها،  و�إن  �ملعجزة  كل  هو 

�لقدي�سني.

ومن هذه احلكايات 

لها:  حدثت  معجزة  عن  يل  حكت  �ملولد)  يف  معها  )تقابلت  �سرب�  من  مار�سيل  ��سمها  �سيدة   -1
»قعدت 18 �سنة من غري خلفة ورحت �إىل دكاترة كتري، وقالو� يل �إين م�س ممكن �أخلف )�أجنب)، 
و�سافرت �أنا وجوزي للخارج وعر�ست نف�سي على دكاترة هناك، وقالو� يل نف�س �لكالم؛ وكانت 
حياتي �سعبة مع جوزي ب�سبب عدم �خللفة. ويف مو�سم �لأنبا �سنودة �سنة 1990 �ت�سل بنا و�حد 
قريبنا من �سوهاج وهو يعمل بالدير يف فرتة �ملولد، وهو عارف م�سكلتي وقال يل: تعايل �ح�سري 
مولد �لأنبا �سنودة. جيت �أنا وجوزي وزرنا �لدير بعد كده طلعنا �لقطعية و�دحرجت ودرت حول 
�حلجر تالت مر�ت وقعدنا تالت �أيام يف �لدير و�سافرنا. ويف �أول �سهر �أكتوبر عرفت �أين حامل، 
و�حلمد هلل ربنا عطاين بنت ��سمها »نعمة«؛ وبعدين رحت للدكتور وقال يل �لدكتور دي معجزة، 

ويف �ملو�سم �لتايل لالأنبا �سنودة جينا ع�سان نويف �لندر لالأنبا �سنودة.
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ا  2- ور�وية �أخرى حتكي عن �لأنبا �سنودة و�لبابا كريل�س ي�سفيانه من �لورم �خلبيث، م�سجلة �سوتيًّ
على CD. يحكي جودة جرج�س جودة:

»حدث يف بد�ية �سهر فرب�ير 2001 �أنني �سعرت بتعب وبوجود ورم يف �خل�سية �ليمنى، فذهبت 
باخل�سية  ماء  كي�س  عندي  يوجد  �أنه  فاأخربين  ب�سوهاج،  جر�حة  �أخ�سائي  ثابت  عزت  �لدكتور  �إىل 

�ليمنى ول بد من �إجر�ء عملية جر�حية ل�ستئ�سال هذ� �لكي�س.

يجب  �أنه  فاأخربنا  �لكي�س،  غريب يف  �سيء  وجود  �لدكتور  �جلر�حية لحظ  �لعملية  �إجر�ء  بعد 
�إىل �لقاهرة وكانت �ملفاجاأة وجود ورم خبيث باخل�سية  �أن نقوم بعمل حتليل لهذ� �لكي�س فاأر�سلناه 

�ليمنى، فتقرر �إجر�ء عملية جر�حية ل�ستئ�سال �خل�سية نف�سها.

� بعدما علمت بذلك و�سعرت بخوف من �أن يكون هذ� �لورم منت�سًر� يف �أي  بالطبع �أنا حزنت جدًّ
جزء �آخر من ج�سمي. ويكمل قائاًل: مت حتويلي �إىل معهد �لأور�م ومت �إجر�ء �لعملية �جلر�حية، وبعدها 
، وقال: �إن مر�س �ل�سرطان  ذهبت لفك �ل�سلك: كان دكتور �جلر�حة ياأتي من �لقاهرة فك�سف عليَّ
�أ�ساب �خل�سية �لأخرى ول بد من �إجر�ء عملية ثالثة ل�ستئ�سال �خل�سية �لثانية، ووقتها كان معي 
�أخي فات�سل به �أحد �لآباء �لرهبان بدير �لأنبا �سنودة لأنه يحتاج �إليه يف بع�س �لأعمال بالدير، فاقرتح 
ا للدير لأخذ بركته، ذهبنا للدير وتركني �أخي فذهبت للهيكل ووقفت �أمام �أيقونة  عليَّ �أن نذهب �سويًّ
�لأنبا �سنودة وطلبت منه �أن ي�سفيني و�سرخت من كل �أعماق قلبي وبدموع �سادرة من قلب حزين 
لكي ميد �لرب يده ويتحنن علّي وي�سفيني، ودخلت بعد ذلك �إىل �حل�سن �ملوجود بالدير �لذي به 
مذبح �لبابا كريل�س �ل�ساد�س، وقفت �أمام �لهيكل و�سليت وطلبت �سفاعة �لبابا كريل�س. وبينما �أنا 
جال�س غلبني �لنوم، و�إذ بي �أرى �لقدي�س �لأنبا �سنودة و�لقدي�س �لبابا كريل�س يف منظر نور�ين بديع 
�لد�خلية  �إل و�أخي يوقظني، وكانت مالب�سي  �أ�سعر ب�سيء بعدها  بيديهما �لطاهرتني، ومل  ومل�ساين 

مليئة بالدم.

وبعدها ذهبت يف �ملوعد �ملحدد �إىل معهد �لأور�م لإجر�ء �لعملية �لثالثة دون �أن نخرب �أحًد� مبا 
حدث، وعندما ك�سف �لطبيب علّي قال يل: من �لذي عمل �لعملية لك؟ فقال له �أخي �حلكاية �لتي 
حدثت، مل يقتنع �لطبيب وطلب بعمل حتاليل �أخرى و�إ�ساعات، فاأجمع �لأطباء �أنه ل يوجد عندي 
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ورم من �لأ�سا�س ومت حتليل �خل�سية �مل�ستاأ�سلة نف�سها فلم يجدو� بها �أي ورم، وقال يل �لطبيب: �أنا م�س 
م�سدق �للي �أنا �سايفه دي معجزة.

3- �لنظر يعود لفتاة من �أ�سيوط 

حتكي لنا ماجدة �سليمان هرني، �ملقيمة باأولد بدر مركز �لفتح حمافظة �أ�سيوط »يف ليلة من �لأيام 
� كاأنه كابو�س، فا�ستيقظت مفزوعة من ذلك �حللم مما كان له �أثر على  حلمت حلًما مرعًبا وفظيًعا جدًّ
عيني فاأ�سبحت ل �أقدر �أن �أرى بها �أي �سيء. �أخذين و�لدي وعر�سني على �أكرث من طبيب، ومت 
عمل �أكرث من �إ�ساعة يل، وتبني من هذه �لإ�ساعات �أنه ل يوجد �سبب ع�سوي لعدم �لإب�سار، فقمنا 
بعمل �إ�ساعات �أخرى تبني �أي�ًسا من نتيجتها عدم وجود �أ�سباب ع�سوية يف �لعني توؤثر على �لإب�سار، 

�لأمر �لذي �أدى �إىل حرية كل �لأطباء.

� وت�سايقت، وقلت: » ليه كده يا رب �أنا عملت �إيه عل�سان تاأخذ مني نعمتك  حقيقة �أنا حزنت جدًّ
�للي �أعطيتها يل، ولكني ر�سمت نف�سي بعالمة �ل�سليب ودخلت حجرتي ووقفت لأ�سلي و�أطلب 
معونة �لرب لكي ميد �لرب يده ويلم�سني ويرجع �لنور لعيني وت�سفعت باأمنا �لعذر�ء مرمي و�لقدي�س 
وبلجاجة  �سايفة«  م�س  و�أنا  تاين  ديرك  �أزور  �أقدر  »�إز�ي  وقلت:  �سنودة  �لأنبا  وعاتبت  �سنودة،  �لأنبا 
طلبته وت�سفعت به و�سلمت �لأمر كله هلل، بعدها ��ستغرقت يف نوم عميق وحلمت حلًما، و�إذ� بال�سيدة 
�لعذر�ء مرمي تقول يل: �ذهبي �إىل دير �لأنبا �سنودة وب�سالته �سوف يعود �لنور �إىل عينيك، فعاًل ذهبنا 
�أنا وو�لدي �إىل �لدير ووقفت �أمام �أيقونة �لقدي�س �لأنبا �سنودة لأ�سلي، وما �أرهبها تلك �لفرتة �لتي 
وقفتها لأ�سلي؛ �إذ �سعرت برهبة عظيمة و�سعرت باأن �لأنبا �سنودة �أمامي، وقلت له: �أنا طالبة �سفاعتك 

و�سالتك عني لكي ت�سفيني ويرجع �لنور لعيني.

حلم  يف  وكاأنني  عيني  مت�سح  خفية  يًد�  باأن  �سعرت  فجاأة  �أ�سلي  �لهيكل  �أمام  و�قفة  �أنا  وبينما 
عجيب، وهنا حتدث �ملعجزة و�أب�سر بعيني جيًد�، وكاأن �سيًئا مل يكن ف�سرخت باأعلى �سوتي: �لنور 

رجع لعيني، �لنور رجع لعيني، وكان ذلك على مر�أى جميع �حلا�سرين.
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4- وحتكي �سيدة مل تذكر ��سمها:

»�أنا كان عندي مر�س �ل�سرطان، ورحت عند كل �لدكاترة، فقالو� يل: لي�س هناك �أمل لل�سفاء، 
فقلت: �أزور �لأديرة و�لأماكن �ملقد�سة لأين خال�س قربت �أموت، و�آخر مكان رحت �إليه هو دير �لأنبا 
�سنودة يف �ل�سعيد، وتقابلت مع ر�هب يف �لدير، وقلت: يا �أبونا �أنا عندي �ل�سرطان، و�لدكاترة قالو� 
يل مفي�س �أمل لل�سفاء، ممكن �لأنبا �سنودة ي�سفيني، فقال يل: طبًعا؛ لأن �سفاعة �لقدي�س موجودة يف 
�لكتاب �ملقد�س، و�لكتاب بيقول »غري�مل�ستطاع عند �لنا�س م�ستطاع عند �هلل«، وبعدها �سربت �ساي 

يف �لدير و�أبونا �سلى يل ودهني بالزيت.

وبعد �أربعة �أيام، و�أنا نائمة بالليل ب�سيت لقيت �لغرفة كلها نور، �أنا خفت، ب�سيت لقيت و�حد 
بيقويل �أنت عاملة �إيه دلوقتي، قلت له: �أنا تعبانة و�أعطاين ثالث رمانات، وقال يل: تاأكلي من دول 

وتبقي كوي�سة، فقلت له: �أنت مني فلم يقل يل ��سمه.

وتاين يوم بعدما �سحيت من �لنوم باأقلب �ملخدة لقيت �سورة �لأنبا �سنودة فعرفت �أن ده �لأنبا 
�أثر لهذ� �ملر�س، فتعجب  �ملعالج، عمل حتليل و�أخذ عينات، فلم يجد  �سنودة ورحت عند �لدكتور 
و�ساألني: �إيه �للي ح�سل؟ فحكيت له هذه �حلكاية، فرد علي: قال يل فعاًل حمد�س يقدر يعمل هذ� 
�لعمل �إل ويل من �أولياء �هلل �ل�ساحلني، و�أنا �حلمد هلل كل �سنة �أزور �لأنبا �سنودة و�أجيب �لندر �للي 

(1(. عليَّ

�لإعجازية،  وقدرتهم  �سفاعتهم  ويف  �لقدي�سني  يف  �لعتقاد  تر�سيخ  على  �لرو�يات  هذه  وتعمل 
وت�سمى هذه �لرو�يات لدى �لأقباط مبعجز�ت �لقدي�سني.

وهناك روايات يرويها العجائز االأقباط ح�ل االأنبا �سن�دة، وهي منت�سرة يف مدينة اأخميم

)- حكاية االأنبا �سن�دة مع ال�سيخ اأبي القا�سم
كان هناك �سديق لالأنبا �سنودة، وهو �سيخ م�سلم ي�سمى �ل�سيخ �أبا �لقا�سم يف �أخميم، ويف يوم من 
�لأيام �أر�د �لأنبا �سنودة �أن يخترب مدى �سد�قة �ل�سيخ �أبي �لقا�سم له، فقال �لأنبا �سنودة له: �أتكتم 

حياة القدي�ض العظيم االأنبا �سن�دة رئي�ض املت�حدين )�لقاهرة، 2003): 42.   - 1
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�ل�سر يا �سيخ فرد عليه: )�سرك يف بري) - �أي �إنه يكتم �ل�سر - فقال له �لأنبا �سنودة: �إين قتلت رجاًل 
ودفنته هنا، و�أريدك �أن حتفظ �ل�سر ول تبيحه لأحد. وحتكي �لرو�ية �أن �ل�سيخ �أبا �لقا�سم ذهب و�أبلغ 
�لأمن فاأتى �لع�سكر لكي يقب�سو� على �لأنبا �سنودة، و�ساألوه عن �لرجل �لذي قتله و�ملكان �ملدفون 
فيه، فقال لهم: �إنني مل �أقتل، فقالو� له: �أرنا ما تخبئه يف هذ� �ملكان، ففتح لهم �ملكان �ملزعوم فر�أو� 
وليمة معدة من �أفخر �أنو�ع �لأكل، وقال لهم: تعالو� �تف�سلو� كلو�، وحينئذ ك�سف �لأنبا �سنودة خيانة 
�ل�سيخ �أبي �لقا�سم له، وقال �لأنبا �سنودة له: من بعد �ليوم، ل نكون �أ�سدقاء ول جنل�س مًعا يف بلدة 
و�حدة، فاإن �خرتت �ل�سرق فاأنا �أختار �لغرب، وعندئذ �ختار �ل�سيخ �أبو �لقا�سم �أخميم، وعليها ترك 

�لأنبا �سنودة �أخميم وذهب �إىل �لغرب حيث �أقام �لدير هناك.

وعند حتليلنا لهذه �حلكاية فنجد �أنها ل تثبت �أمام �لنقد حلظة و�حدة؛ لأن: 

اأواًل: �لأنبا �سنودة ولد يف �لقرن �لر�بع �سنة 333م؛ حيث مل يكن �لإ�سالم قد �أتى �إىل م�سر، وبالطبع 
مل يكن هناك �أي من �مل�سلمني هناك.

ثانًيا: بالطبع ل بد �أن َمن يروي هذه �حلكاية هم �لأقباط، لأن كل طرف يحاول �أن يلقي باخليانة على 
�لطرف �لآخر.

ثالًثا: تعد هذه �حلكاية - �لتي يرويها �لأقباط - دلياًل على عالقة �ل�سد و�جلذب و�مل�ساحنات �أحيانًا 
بني �لأقباط و�مل�سلمني.

ومن ذكاء هذه �لطبقات �ل�سعبية - �لتي �أبدعت هذه �حلكاية - �أن تلقي بظاللها على �لأولياء 
�لأقباط  �مل�ساحنات بني  ملا يحدث من  نف�سها تربيًر�  لتعطي  �لدينية  بال�سبغة  و�لقدي�سني، وت�سبغها 

و�مل�سلمني.

2- حكاية االأنبا �سن�دة وامل�سخ�طة 
)تروي �حلكاية �أنه يف �أيام مولد �لأنبا �سنودة جاءت �مر�أة )غازية) تركب حماًر� لرتق�س يف �ملولد 
ومتار�س �سلوًكا منحرًفا بجو�ر �لبئر، فغ�سب �لأنبا �سنودة ولعنها )�سخطها) ول�سقها يف �حلائط، ويدللون 

على ذلك ب�سورة �آدمية على �حلائط.
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و�ملالحظ وجود بع�س �سور �لفر�عنة )�إيزي�س و�أوزوري�س وحور�س) يف �لناحية �لبحرية من �لبئر؛ 
لأنه من �ملعروف - وكما ذكرنا - ��ستخد�م بع�س �لأحجار �لقدمية �لفرعونية �لتي كانت موجودة يف 

هذ� �ملكان يف بناء �لدير.

وتدل هذه �حلكاية على بع�س �ملظاهر �ملنحرفة �لتي كانت موجودة يف �ملو�لد. وتروي �لطبقات 
�ل�سعبية هذه �حلكاية لرت�سيخ �لقيم �لأخالقية �لتي يجب �أن تر�عى يف �لأماكن �ملقد�سة، ويف نف�س 

�لوقت تدعم نفوذ �لقدي�سني وغ�سبهم ملن يهني �أماكنهم.
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اخلامتة
نتائج الدرا�سة

1- ك�سفت �لدر��سة عن وجود �ملو�لد �مل�سرية يف �لع�سر �لقبطي قبل جميء �لإ�سالم م�سر ب�سورتها 
�حلية �لقريبة من و�قعنا �حلايل. 

2- �أو�سحت �لدر��سة بع�س �ملفاهيم �لنظرية �ملرتبطة باملولد �مل�سيحي كاملعجزة ومفهوم �لربكة.

�لقدي�س،  �أن هناك عالمات تنبئ مبيالد وحياة  �لقدي�س �لأنبا �سنودة  �أكدت �لدر��سة ل�سرية   -3
�أو  مثل �لروؤى �لتي تظهر لو�لديه، وكذلك بع�س �ملعجز�ت �لتي يجريها �لقدي�س يف حياته 

بعد نياحته.

4- من خالل �سرية �لقدي�س ك�سفت �لدر��سة عن نظام رهبنة �لأنبا �سنودة.

�لقدي�س؛  �أ�سباب زيارة مولد  �أ�سئلة �لإخباريني - عن  �لدر��سة - وذلك من خالل  5- ك�سفت 
وذلك لنيل �لربكة، �أو ب�سبب �لعادة، �أو ب�سبب �لحتفال، �أو ب�سبب �ل�سالة. ويقول �لبع�س: 
�إن �لقدي�س قد ز�رهم يف �ملنام و�أوعز �إليهم بالزيارة. ويقول �لبع�س �لآخر: �إن �لقدي�س ناد�ين 
وعليَّ �أن �أذهب �إليه. وهناك �عتقاد عند بع�س �لنا�س خوًفا من غ�سب �لقدي�س �أنهم �إن مل 
بني  �لودودة  �لعالقة  على  �ملحافظة  يجب  فاإنه  وعليه  لهم،  يحدث  رمبا  مكروه  ف�سيء  يذهبو� 

�لقدي�س و�لز�ئر.

6- ك�سفت �لدر��سة عن بع�س �لهتافات �ل�سيا�سية �لتي تعرب يف رمزية عن بع�س �ل�سطهاد�ت 
�لتي حتدث �أحيانًا للم�سيحيني وذلك �أثناء زفة �لأيقونة، بل �أحيانًا تدخل هذه �لهتافات يف 
�لتعبري عن �ل�سخط �لعام و�ل�سيق، فيجدون يف هذه �لهتافات �لتي �أ�سبه ما تكون باملظاهر�ت 

فر�سة للتعبري عن �سيقهم وغ�سبهم �لعام متخذة �لدير كاإطار للحماية.

7- ك�سفت �لدر��سة عن �لفكرة ور�ء تقدمي �لذبائح �أو �لنذور، وهي �أن �لإن�سان �إذ� �أر�د �أن يتجنب 
فاإنه يفتدي نف�سه بهذه  �أملَّ به،  �أو ي�سفى من مر�س  �سوًء�، وينقذ حياته من خطر حمدق به 
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�لعبادة يف  �لقدمي؛ حيث كانت  �لعهد  �إىل  �لأ�ساحي  وترجع فكرة  �لنذر.  �أو ذلك  �ل�سحية 
�لقدمي بتقدمي �لقر�بني من �لذبائح، وترجع �أي�ًسا �إىل �مل�سريني �لقدماء؛ حيث كانو� يقدمون 

ا منهم �أن هذه �لآلهة قادرة على �أن حتقق ما يتمنون. �لنذور لالآلهة ظنًّ

8- ك�سفت �لدر��سة عن مدى �لت�سابه يف �ملمار�سات، �لتي جتري د�خل �ملو�لد �مل�سيحية مع تلك 
�لتي جتري د�خل �ملو�لد �لإ�سالمية.

�لدر��سة  �أو�سحت  بالز�ئرين،  و�لت�سال  �لإخباريني  و�سوؤ�ل  و�مل�ساركة  �ملالحظة  ومن خالل   -9
�لأمر��س، وكذلك طرد  و�ل�سفاء من  �ملعجز�ت  �لقدي�س يف عمل  �جلانب �لعتقادي حول 
�لعقارب  ملنع  �لقدي�س  جبل  رمال  من  حفنة  �أخذ  و�أي�ًسا  �لعقم،  وعالج  �ل�سريرة  �لأرو�ح 

و�لزو�حف يف �لبيوت.

جتري  �لتي  �ملمار�سات  وكذلك  للمو�لد،  �ملناه�سة  �لجتاهات  بع�س  �لدر��سة  �أو�سحت   -10
و�ملثقفني على حد  �لدين  �لعقم )�لدحرجة)، وذلك من قبل رجال  �لعالج من  بخ�سو�س 

قولهم �إنها خر�فة.

�لدينية  �لوظائف  بع�س  حتقق  للمولد  �ل�سعبية  �لحتفالت  مظاهر  �أن  �لدر��سة  �أو�سحت   -11
و�لجتماعية و�لقت�سادية و�لرتويحية و�لعالجية.

12- �أظهرت �لدر��سة تتبع �لتغري يف مظاهر �لحتفال من حيث �لتتبع �لتاريخي لهذه �ملظاهر.

من  جمموعة  يف  ممثلة  �آثارهم  ز�لت  ما  ولكن  �ل�سعبيني،  �ملغنني  �ختفاء  �لدر��سة  �أو�سحت   -13
�ل�سيد�ت �لقالئل، يجتمعن يف خيمة ويغنني يف مدح �لقدي�س. 
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ملحق )
تقارير الزيارات امليدانية

التقرير االأول – الزيارة االأوىل
يوم �لأحد، �ملو�فق 14 يوليو 2004، �ل�ساعة �خلام�سة م�ساًء. 

وهذ� �ليوم �ملو�فق عيد �لقدي�س �لأنبا �سنودة؛ حيث ذهبت �إىل موقف �ل�سيار�ت �لتي توؤدي �إىل 
�إن �ل�سائقني  �أولد عز�ز �لتي يقع بها �لدير، فوجدت �ل�سائقني ينادون: �لدير... �لدير؛ حيث  قرية 
يعرفون مو�سم بد�ية �ملولد. وركبت �ل�سيارة �لأجرة و�أنا �أحمل معي �ل�سنطة �ل�سغرية �لتي بها �أدو�ت 
�لبحث �مليد�ين من: كامري� فوتوغر�فية، وكامري� فيديو، وكا�سيت �سغري يعمل باحلجارة، وقلم و�أفالم 
قر�ًسا،  �لأجرة 35  �لعادية تكون  �لأيام  �إنه يف  قر�ًسا يف حني  �لأجرة 75  وبطاريات �سغرية. وكانت 
�أقل من  �إنني من مدينة �سوهاج و�لدير يبعد م�سافة 6كم فاأخذتها �سيارة �لأجرة يف م�سافة  وحيث 

ن�سف �ل�ساعة.

خرجت �ل�سيارة من �سوهاج �إىل قرية �أولد عز�ز �لتي بها �لدير يف طريقها نحو �جلبل �لغربي نحو 
�لدير، و�سارت �ل�سيارة و�سط �حلقول �خل�سر�ء حتى و�سلت �إىل �جلبل، كان عالًيا وبجانبه على م�سافة 
ب�سور كبري  �أحيط حديًثا  �لذي  �لدير  �إىل  �مل�سيحيني) حتى و�سلنا  �ملد�فن )مد�فن  �لدير  قريبة من 

وطويل، وبني له مدخل كبري وكتب عليه يافطة دير �لقدي�س �لأنبا �سنودة.

نزلُت من �ل�سيارة ور�أيت زحاًما كبرًي� يف مدخل �لدير، نا�ًسا كثريين معظمهم ريفيون، ويبدو ذلك 
من مالب�سهم و�أمتعتهم �لتي يحملونها معهم. وعند مدخل �لبو�بة كانت هناك بو�بة �سغرية ت�سمح 
لفرد و�حد بالدخول فيها، وبها جهاز �إنذ�ر ويقف بجانبها �أحد �أفر�د �ل�سرطة و�ملخربين، وكان جهاز 
�لأ�سياء  للك�سف عن  فرد، و�جلهاز هذ� مو�سوع  �أي  رنيًنا) عند دخول  د�ئًما )يعطي  يعمل  �لإنذ�ر 

�ملعدنية )�أ�سلحة)، ولكن مل تكن �ل�سرطة تفت�س �لأفر�د �إل من ي�سّكون يف هويته.
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وعلى م�سافة بني مدخل بو�بة �لدير ومدخل �لدير نف�سه، كان �لبائعون م�سطفني على �جلانبني قد 
ن�سبو� خياًما لي�ست يف هذه �مل�سافة فقط، بل يف جميع �لأماكن، �لتي تبلغ ع�سرة �أفدنة، فكان �لزحام 
كثيًفا كطبيعة �أي مولد. وعند مدخل �لدير نف�سه باب ق�سري و�سيق ي�سمح بدخول وخروج فردين 

متجاورين فقط.

هذ�  فكان  يحدث،  ما  لأر�قب  �لدير  �أمام مدخل  جانًبا  �أتخذ  باأن  �لكثيف  �لزحام  هذ�  �سدين 
�لتجمع �لرهيب يقف �أمام مدخل �لدير ينتظرون زفة �أيقونة �لقدي�س، وكاأنهم ينتظرون خروج �لقدي�س 
نف�سه �لذي تنيح منذ �أكرث من 1600 �سنة، و��ستاأذنت يف كر�سي �ملكتبة �ملوجودة �أمام مدخل �لدير 
لكي �أقف عليه حتى �أر�قب �مل�سهد، و�أعددت �لكامري� كي �أ�سور �لزفة، و�ساهدت جمموعة كبرية من 

�ل�سباب، وقد رُفع �لبع�س فوق �لأكتاف وهم ي�سيحون بالهتافات ميجدون �لقدي�س.

�أفر�د  �أحد  يحملها  �لقدي�س  �أيقونة  خرجت  �أن  �إىل  �مل�سهد  هذ�  على  �ساعة  من  �أكرث  و�نتظرنا 
�أمام �لأيقونة، ويتقدمهم جمموعة من �ل�سمام�سة بزيهم �لكن�سي  �ل�سمام�سة، ويرفع �لكاهن �لبخور 
وهم يحملون �ل�سلبان ويطوفون باأيقونة �لقدي�س يف موكب عظيم بالأحلان �لقبطية و�لآلت �ملو�سيقية 
مل�سها  طريق  عن  �لأيقونة  بركة  باأخذ  �ل�سعب  يتد�فع  ذلك  و�أثناء  و�لناقو�س).  �لكن�سية )�ملثلث 
وتقبيلها، وي�ستمر هذ� �ملوكب يف م�سريته ومير حول �لدير وخارج �أ�سو�ر �لدير، ويعود مرة �أخرى �إىل 
كني�سة �لدير، ومن خلف هذ� �ملوكب جماعات من �ل�سباب و�لرجال �ملتحم�سني وهم يهتفون بع�س 
�لهتافات يف مدح �لقدي�س �أو �لدعاء �أو بع�س �لأغاين �ل�سعبية �مل�سيحية، و��ستمرت زفة �لأيقونة ما 

يقرب من 45 دقيقة، و�أنا �أتنقل من مكان �إىل �آخر حتى �ألتقط بع�س �ل�سور.

وبعد �نتهاء �لزفة، تهد�أ �حلركة حول �لدير وي�سري �لبع�س �إىل د�خل �لكني�سة، و�لبع�س �لآخر 
يبحث عن مكان يجل�س فيه يف �مل�ساحة �ملوجودة خارج �لدير، و�لبع�س �لآخر يذهب للفرجة و�سر�ء 

�لأ�سياء �لتي تباع يف �ملولد.
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التقرير الثاين
يوم �ل�سبت، �ملو�فق 22 يوليو 2006، �ل�ساعة �حلادية ع�سرة م�ساًء.

كنت قد عزمت �لزيارة و�ملبيت حتى �ل�سباح يف �لدير، وكانت �ملو��سالت متو�فرة، وخا�سة يف 
ع�سية يوم �لأحد - وهو يوم �ل�سبت -؛ لأن �لنا�س يحبون �أن يبيتو� هذه �لليلة ويح�سرو� �سالة قد��س 
�لأحد �سباًحا، وكانت �ملو��سالت �سهلة ومتو�فرة �إذ ت�ستمر حتى �ل�سباح، وخا�سة ليلة �ل�سبت يف 

مو�سم �ملولد.

�لكني�سة حيث  خارج  وبعدها خرجت  و�سليت،  �لدير  كني�سة  �إىل  وذهبت  �لدير  �إىل  وو�سلت 
وطبيعة  �ملولد  مظاهر  معي حول  نوتة  يف  �ملالحظات  و�أدون  �ملولد  �أرقب  �أ�سري  وظللت  �ملولد  مكان 
�أماكن  من  �أتو�  و�لذين  م�ستيقظني،  و�لنهار  �لليل  طو�ل  يظلون  �لذين  �أي�ًسا  �لباعة  وحول  �لزو�ر، 

خمتلفة يقيمون يف �ملولد لبيع �ملنتجات �خلا�سة باملولد.

وكنت و�حًد� من بني �لآلف �لذين جتمعو� يف �لدير، و�لذين ينتظرون �سعود جبل �لأنبا �سنودة 
�لقريبة من  �لغربية  �لدير  بو�بة  �أمام  »�لقطعية« وجتمع �لآلف  بـ  �لعامة  ما يعرف لدى �جلمهور  وهو 
�جلبل يف �نتظار حلظة فتح �لبو�بة عند بزوغ �لفجر، ويف �ملا�سي مل تكن هذه �لبو�بة موجودة فكان 

�لنا�س يخرجون من تلقاء �أنف�سهم متتاليني.

و�أنت معهم ت�سعر �أن �ملوقف مهيب من هذ� �لزحام، وكاأنهم تهياأو� لروؤية �لقدي�س �أعلى �جلبل.

وُفتحت �لبو�بة مع بزوغ �لفجر و�نطلقت �جلموع ت�سري خملفة ور�ءها عا�سفة من �لغبار �لرملي، 
و�سرنا يف طريقنا نحو �جلبل على �لكثبان �لرملية وكانت خطو�تنا رتيبة و�سعبة، ولكن �ل�سوق �لذي 

بد�خلنا هو �لذي كان يدفعنا �إىل بلوغ غايتنا و�ل�سعود �إىل �ملغارة.

�أنا�ًسا خمتلفي �لأعمار من ن�ساء ورجال و�أطفال و�سيوخ  ورغم �سعوبة �سعود �جلبل فاإنك ترى 
وعجائز، وعندما تنظر �إىل �خللف و�أنت �أعلى �جلبل ترى منظًر� عجيًبا من �لنا�س، يو��سلون �ل�سعود 

كاأنهم �أ�سر�ب من �لنمل �لربي قد �سممت على بلوغ غايتها.
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وبعد تعب مرِهق و�سلنا �إىل قمة �جلبل وتز�حم �لنا�س د�خل �ملغارة - �لتي قيل �إن �لقدي�س عا�س 
فيها فرت�ت من عمره يتعبد فيها - وقد ر�سم على �ملغارة من �خلارج �سورة لالأنبا �سنودة وهي �سورة 
حديثة مل تكن موجودة يف �ل�سنو�ت �ملا�سية. وعند دخول �ملغارة ترى بع�س �لنا�س يوقدون �سموًعا، 
فمنهم من ي�سلي د�خل هذه �ملغارة وهو يحمل هذه �ل�سموع، ومنهم من يكتب ��سمه بلهب �ل�سمعة 
�سمن  ومن  زيارته،  وتاريخ  ��سمه  به  يكتب  رماًد�  �للهب  دخان  يحدث  حيث  �ملغارة؛  �سقف  على 
�لعبار�ت �لتي يكتبونها على �سقف �ملغارة و�حلو�ئط �جلانبية »�ذكر يا رب عبدك فالن«. ور�أيت �أي�ًسا 
بع�س هوؤلء ي�سعون �ل�سموع يف �لأر�س ويحيطونها من �جلو�نب. ومن �أعلى ببع�س �لقطع �ل�سغرية 
من �لأحجار حول �ل�سمعة فتبدو كفانو�س �سغري، وترى ع�سر�ت من �ل�سموع �ملعمولة بهذه �لطريقة 
يف �أر�سية �ملغارة على �جلو�نب، وهي كم�سابيح �سغرية وزعت على جو�نب �ملغارة ت�سيء جو �ملغارة 

�ملظلمة د�ئًما �إل من قليل من �أ�سعة �ل�سم�س �لتي تتخللها �أثناء �لنهار.
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التقرير الثالث
يوم �لأحد، �ملو�فق 22 يوليو 2007، �ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباًحا.

وروؤية  �لقطعية  جبل  �سعود  بغر�س  وذلك  �ل�ساد�سة،  �ل�ساعة  �سباًحا  �لأحد  يوم  �لزيارة  كانت 
�ل�سيد�ت �لالتي يتدحرجن من �أعلى �جلبل بهدف �لإجناب. وهذه �ملمار�سة تتم يف �ل�سباح �لباكر، 
وقبل �لغروب �أي�ًسا، ولكن تكرث يف �ل�سباح �لباكر وخا�سة �سباح �لأحد. و�أنا �أحمل معي �لكا�سيت 
�ل�سغري وكامري� �لت�سوير ��ستعد�ًد� لت�سوير هوؤلء �ل�سيد�ت �أثناء تلك �ملمار�سة، وكان عليَّ �أن �أ�سعد 
�جلبل مرة �أخرى حتى �لو�سول �إىل �ملغارة، ومل تكن �ل�سيد�ت يتدحرجن من نف�س جهة �سعود �ملارة، 
بل لهن مكان خا�س من �لناحية �لبحرية �ملو�جهة للمغارة، وبعد �سعودي جهزت �لكامري� و�أعددتها 
للت�سوير و�أخذت �أرقب متى حتدث لأنني مل �أ�ساهدها من قبل، و�ساألت �لذين هناك وعرفت �ملكان 
�أول �سيدة، و�أ�سئلة كثرية تدور يف ر�أ�سي هل ما ز�لت هذه  بال�سبط، و�نتظرت يف �سوق حتى تبد�أ 
�لعادة م�ستمرة؟ وكيف يتم ذلك؟ ومن هوؤلء �ل�سيد�ت قرويات �أو مدنيات؟ طال �نتظاري ما يقرب 
من �ساعة، و�أخرًي� ر�أيت �مر�أة وحولها زوجها و�أقرباوؤها من �ل�سيد�ت، ثم بد�أن يخرجن مالءة ويلففن 
�مر�أة تتو�سطهم، وهي و�قفة يغلب عليها �لرتدد و�خلوف و�لأمل، يربطن ر�أ�سها ورجليها بعد ما يلففنها 
�أ�سبه ذلك بالكفن، ثم ت�سندها �سيدة )خمت�سة بالإ�سر�ف على  بهذه �ملالءة؛ بحيث ل ترى �سيًئا 
هذه �ملمار�سة) لكي تنام على �لرمال، ثم تبد�أ عملية �لدحرجة من �أعلى �جلبل �إىل �أ�سفله، وترتكها 
كي تتدحرج وهي و�قفة �أمامها لئال ت�سطدم بحجر، و�إذ� توقفت فهي تدفعها برفق حتى ت�سل �إىل 
�أ�سفل �جلبل. وقد ي�ساعد �ملر�أة �لعاقر هذه �أهلها �أو �أقاربها وعندما ت�سل �إىل �أ�سفل �جلبل بهذه �لطريقة 

يفكون �ملالءة عنها، ثم تدور حول حجر ثالث مر�ت )يقال �إن هذ� �حلجر مقد�س).

�ل�سيد�ت فبع�سهن خائف مرتدد،  ر�أيت ذلك يف عيون بع�س هوؤلء  �ملنظر خميف، وقد  وهذ� 
�ل�سيد�ت  هوؤلء  بع�س  ر�أيت  فقد  م�ساهدتي،  ومن خالل  �لأخريات،  �إىل  بالنظر  جتر�أ  قد  وبع�سهن 
�لعادة رغبًة يف �لإجناب. ومن خالل  م�سيحيات وبع�سهن �لآخر م�سلمات متحجبات ميار�سن هذه 
� من �لالتي ي�سكن  �مل�ساهدة �أي�ًسا و�ملالحظة �إن معظم �لالتي يقمن بهذه �لعملية قرويات وقليل جدًّ

�ملدن، وميكن مالحظة ذلك من خالل مالب�سهن �إذ� �سح هذ� �لتحليل.
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وحاولت �أن �آخذ لقطات لهذه �ملمار�سة بو��سطة �لكامري� وجنحت يف ذلك، ولكن �عرت�س �لبع�س 
على �لت�سوير بالكامري�، وكاد �أن حتدث م�سكلة مع �أهل �ل�سيدة �لتي قامت باملمار�سة، وذلك على حد 
قولهم؛ لأنه ل ي�سح ت�سوير �سيد�تهم، وذلك �خرت�ق حلرمتهم، ولكني تد�ركت �ملوقف و�عتذرت 
لهم، وم�سيت و�أجريت حديًثا مع �ل�سيدة �ملخت�سة بالإ�سر�ف على هذه �ملمار�سة و�لتي تتقا�سى �أجًر� 
مقابل م�ساعدتها لهن، ل يتعدى ب�سعة جنيهات، ويعدنها بتقدمي �لنذور لها �إذ� �أكرمهن �هلل و�أعطاهن 

مولوًد� باأن تاأتي كل و�حدة وتقدم لها �لنذر يف نف�س �ملكان يف �ل�سنة �لقادمة.

ويف نهاية �لت�سجيل �كت�سفت �أن �ل�سريط مل ي�سجل �سيًئا، وذلك بعد مغادرة �ل�سيدة وحزنت 
كثرًي�، ولكني عند عودتي دونت ما تذكرته من حديثها.

التقرير الرابع
يوم �جلمعة، �ملو�فق 24 �أغ�سط�س 2007، �ل�ساعة �ل�سابعة �سباًحا. 

ُقمت بالزيارة �إىل دير �لقدي�س �لأنبا �سنودة حل�سور �لقد��س �لإلهي، و�حل�سول على معلومات عن 
�لرهبان �لذين يف �لدير، وكذلك �لأن�سطة �مل�ساحبة للدير.

كانت �ملو��سالت �سهلة ومي�سرة وذلك يف �لأيام �لعادية يف فرتة �لنهار، �أما بالليل فتندر �ملو��سالت 
فيما عد� مو�سم �لحتفال بالأنبا �سنودة، وكان هناك جمع قليل من �لنا�س حل�سور �لقد��س، وقد �أتو� 
من �لقرى �ملجاورة؛ حيث ل توجد كنائ�س يف تلك �لقرى، وقد �ألقى �أحد �لرهبان عظة يحث فيها 
�لنا�س على عمل �خلري و�ملحبة و�لت�سامح، وبعد �نتهاء �لقد��س ذهبنا للم�سيفة حيث ُقدم لنا وجبة 
�لإفطار، عبارة عن �أطباق من �لفول �ملدم�س وخبز طازج و)خملالت) بدون مقابل مادي. و�أجريت 
حو�ًر� مع �أحد �لرهبان و�أعلمته عن �سبب هذه �لأ�سئلة بهدف �إجر�ء بحث عن مولد �لقدي�س، وقد 



123

�ملو�لد �لقبطية

�لدير وعدد  �أن�سطة  �لت�سامح و�ملحبة و�لوقار و�خل�سوع. و�ساألته عن  كان متعاونًا معي وطيًبا فيه روح 
�أجلي  من  �سلِّ  له  قلت  و�أخرًي�  وقربانة،  �حلنوط  وبع�س  للقدي�س  �سورة  و�أعطاين  �إلخ.  �لرهبان... 
وقبلت يديه وغادرت؛ حيث كانت �ل�سم�س يف هذه �ملنطقة حارقة و�جلو �سديد �حلر�رة، ورجعت �إىل 

مدينتي �سوهاج �لتي تبعد 6 كم يف �أقل من ن�سف �ل�ساعة.





125

االإخباري�ن
اإخباري )))
�ل�سم: م . ع

�ملوطن �لأ�سلي:  �أ�سيوط

�ل�سن: 45

�حلالة �لتعليمية:  حا�سل على بكالوريو�س جتارة 

�ملهنة: ر�هب

مكان �لت�سجيل:  دير �لأنبا �سنودة 

اإخباري  )2)
�ل�سم: مي�سيل نور

�ملوطن �لأ�سلي:  جرجا 

�ل�سن: 52

�حلالة �لتعليمية: يجيد �لقر�ءة و�لكتابة

�ملهنة: مز�رع

مكان �لت�سجيل: دير �لأنبا �سنودة 



127 126

 - �لعدد �ل�ساد�س�سل�سلة كر��سات قبطية

اإخباري )3)
�ل�سم: فوزية باخوم 

�ملوطن �لأ�سلي: �أخميم 

�ل�سن: 59

�حلالة �لتعليمية: حا�سلة على �ل�سهادة �لبتد�ئية

�ملهنة: ربة منزل

مكان �لت�سجيل:  دير �لأنبا �سنودة

اإخباري  )4)
�ل�سم: جيمي �إدو�رد

�ملوطن �لأ�سلي: �سوهاج 

�ل�سن: 23

�حلالة �لتعليمية: حا�سل على بكالوريو�س زر�عة 

�ملهنة: مهند�س زر�عي

مكان �لت�سجيل: دير �لأنبا �سنودة 

اإخباري )5)
�ل�سم: مايكل ر�أفت متَّى 

�ملوطن �لأ�سلي: �سوهاج



127

�ملو�لد �لقبطية

�ل�سن: 24

�حلالة �لتعليمية: حا�سل على بكالوريو�س تربية 

�ملهنة: معلم  

مكان �لت�سجيل:  دير �لأنبا �سنودة

اإخباري  )6)
�ل�سم: �سمري م�سرقي 

�ملوطن �لأ�سلي: �سوهاج

�ل�سن: 59

�حلالة �لتعليمية: حا�سل على دبلوم �سناعي 

�ملهنة: ميكانيكي

مكان �لت�سجيل:  دير �لأنبا �سنودة

اإخباري  )7)
�ل�سم: فوزي �سحاتة 

�ملوطن �لأ�سلي: �سوهاج 

�ل�سن: 50

�حلالة �لتعليمية: �أميٌّ 



128

 - �لعدد �ل�ساد�س�سل�سلة كر��سات قبطية

�ملهنة: عامل جنارة

مكان �لت�سجيل:  دير �لأنبا �سنودة

اإخباري )8)
�ل�سم: عادل جرج�س جودة

�ملوطن �لأ�سلي: �أولد هارون – �سوهاج 

�ل�سن: 32

�حلالة �لتعليمية: حا�سل على دبلوم �سناعي

�ملهنة: كهربائي �إلكرتونيات 

مكان �لت�سجيل: دير �لأنبا �سنودة



129

املراجع
الكتاب املقد�ض.

�لثقافة،  �لعامة لق�سور  �لهيئة  �لقاهرة:  �ل�سعبية 71.  ال�اقع واالأ�سط�رة. مكتبة �لدر��سات  �أحمد.  �أبو زيد، 
.2002

�سم�س،  عني  جامعة  ماج�ستري.  ر�سالة  ال�سعبي.  الرتاث  درا�سة  يف  ال�ظيفية  النظرية  عثمان.  �سعاد  �أحمد، 
.1981

�ميلينو. �سرية القدي�ض االأنبا �سن�دة املن�س�بة لتلميذه وي�سا. د.م.، د.ت.

�لأنبا مو�سى. امل�سيحية والغيبيات. ]�لقاهرة[: �أ�سقفية �ل�سباب، 2005.

عني  �لقاهرة:  حممود.  �أحمد  ترجمة  والتقاليد.  العادات  م�سر:  �سعيد  يف  النا�ض  وينفرد.  بالكمان، 
للدر��سات و�لبحوث �لإن�سانية و�لجتماعية، 1995.

�جلوهري، حممد. علم الف�لكل�ر. مج. 2. �سل�سلة علم �لجتماع �ملعا�سر 17، 22. �لقاهرة: د�ر �ملعارف، 
.1980

ح�سن، �سليم. م��س�عة م�سر القدمية. مكتبة �لأ�سرة. ]�لقاهرة[: �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 2001.

حنا، ر�سدي عازر. الرهبنة القبطية. ر�سالة مارمينا. ]�لقاهرة: كني�سة مارمينا �سرب�[، 1948.

�لعامة  �لهيئة  �لقاهرة:   .6 مج.  �ل�سايب.  زهري  ترجمة  م�سر.  و�سف  م��س�عة  �لفرن�سية.  �حلملة  علماء 
للكتاب، 2002.

علي، عرفة عبده. ››مو�لد م�سر �ملحرو�سة‹‹. جملة القاهرة، �لعدد 156 )نوفمرب1995):55.

الف�لكل�ر العربي: بح�ث ودرا�سات. �إ�سر�ف حممد �جلوهري. ]�لقاهرة[: مركز �لبحوث و�لدر��سات 
�لجتماعية. كلية �لآد�ب. جامعة �لقاهرة، 2000.   



130

 - �لعدد �ل�ساد�س�سل�سلة كر��سات قبطية

قام��ض الكتاب املقد�ض.
القدي�ض العظيم االأنبا �سن�دة رئي�ض املت�حدين. ]�سوهاج[: مكتبة دير �لأنبا �سنودة �سوهاج، د.ت.

كامل، مر�د. ح�سارة م�سر يف الع�سر القبطي. �لقاهرة: مطبعة د�ر �لعامل �لعربي، ]--19[.

�لكز�ندر، كر�ب. علم الف�لكل�ر. ترجمة ر�سدي �سالح. �لقاهرة: د�ر �لكتاب �لعربي، 1967.

كالرك، �سومرز. االآثار القبطية يف وادي النيل: درا�سة يف الكنائ�ض القدمية. ترجمة �إبر�هيم �سالمة �إبر�هيم. 
للكتاب،  �لعامة  �مل�سرية  �لهيئة  �لقاهرة:  �لفكرية.  �لأعمال  �لأ�سرة.  مكتبة  وتقدمي جودت جربة.  مر�جعة 

.2000

�سهري  ترجمة   .(835-(833 بني  ما  م�سر  وتقاليدهم:  املحدثني  امل�سريني  عادات  وليم.  �إدو�رد  لني، 
د�سوم. �لقاهرة: مكتبة مدبويل، 1991.

�ملدين، �ل�سيد �أبو �سيف. تاريخ اإقليم �س�هاج. �لقاهرة: �لهيئة �لعامة لق�سور �لثقافة، 2002. 

للجميع.  �لقر�ءة  �لفكرية. مهرجان  �لأعمال  �لأ�سرة.  ال�سعبية. مكتبة  ماأث�راتنا  من  �أحمد علي.  مر�سي، 
�لقاهرة: �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 1998.

�مل�سكني، متى. االفخار�ستيا والقدا�ض.]م�سر[: دير �لقدي�س �أنبا مقار، 1977.

�مل�سكني، متى. حياة ال�سالة االأرث�ذك�سية. ط. 2. د.م.، 1968.

م�سطفى، فاروق �أحمد. امل�الد: درا�سة للعادات والتقاليد ال�سعبية يف م�سر. ط. 2. در��سات يف �ملجتمع 
�مل�سري. ]�لقاهرة[: �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 1981.

مكفر�سون، ج. و. امل�الد يف م�سر. ترجمة وحتقيق عبد �لوهاب بكر. �لألف كتاب �لثاين 294. ]�لقاهرة[: 
�لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 1999.



131

	 �أ�سرف �أيوب معو�س.•
	 مو�ليد �سوهاج، 1970م.•
	 حا�سل على بكالوريو�س علوم وتربية، 1991م.•
	 حا�سل على دبلوم �لدر��سات �ل�سعبية باملعهد �لعايل للفنون �ل�سعبية �أكادميية �لفنون، 2005م.•
	 �لثقافة، • لق�سور  �لعامة  �لهيئة  �سعبية،  در��سات  �سل�سلة  �لقبطية«  �ل�سعبية  �لثقافة  »حول  كتاب  له  ن�سر 

2010/7م.
	 و�لفنون • للم�سرح  �لقومي  �ملركز  �ل�سعبية«،  »�لأعر��س  كتاب  يف  �لقبطية«  »�لأعر��س  در��سة  له  ن�سرت 

�ل�سعبية، 2006م.
	 ن�سرت له در��سة »على دير �لعدر� وديني« يف كتاب »�ملو�لد«، �ملركز �لقومي للم�سرح و�لفنون �ل�سعبية، •

2008م.
	 ن�سرت له در��سة »�جلبانة وطقو�س �حلياة« يف �ملجلة �لعربية عدد 425 �إبريل 2012.•
	 ن�سرت له �لعديد من �ملقالت �ل�سعبية يف �جلر�ئد و�ل�سحف �مل�سرية.•
	 له كتاب حتت �لطبع بعنو�ن »طقو�س �خل�سوبة«.•

�أ�سرف �أيوب معو�س       

امل�ؤلف يف �سط�ر





ملحق
�ل�سور



134

)�سكل 1) منظر عام للدير

)�سكل 4) �سورة �لقدي�س �لأنبا �سنودة)�سكل 3) �سورة �لقدي�س �لأنبا �سنودة

)�سكل 2) منظر عام للدير



135

)�سكل 6) زفة �لأيقونة )�سكل 5) زفة �لأيقونة

)�سكل 7) �لهتافات يف زفة �لأيقونة

)�سكل 10) �إيقاد �ل�سموع �أمام �أيقونة �لقدي�س)�سكل 9) �إيقاد �ل�سموع �أمام �أيقونة �لقدي�س

)�سكل 8) �ل�سالة و�لت�سفع �أمام �أيقونة �لقدي�س



136

)�سكل 11) تعميد �لأطفال

)�سكل 13) بائع �لفول �ل�سود�ين و�حلم�س يف �ملولد 

)�سكل 16) �لدحرجة من جبل �لقدي�س رغبة يف �لإجناب)�سكل 15) بائع �ل�سور �مل�سيحية يف �ملولد

)�سكل 14) بائع �لفول �ل�سود�ين و�حلم�س يف �ملولد 

)�سكل 12) تقدمي �لنذور يف �ملولد



137

)�سكل 18) �لو�سم يف �ملولد)�سكل 17) زيارة مغارة �لقدي�س لنيل �لربكة

)�سكل 19) �لو�سم يف �ملولد

)�سكل 20) �لو�سم يف �ملولد




